
Varenr Varenavn Enhet Pris Kommentar

100 Daglig regnskapsføring Time 865,00kr         

170 Kontroll regnskap Time 1 100,00kr      Kontroll og avstemmingsarbeide når kunden fører selv

190 Regnskapsføring rydding Time 1 150,00kr      Vil bli benyttet ved etterarbeide, etterlysning bilag ved mangler i bilagsinnlevering. Vil også 

bli benyttet ved sortering av bilag, dersom det er dårlig bilagsorden ved innlevering.

191 Regnskapsføring overtid Time  kr     1 150,00 Oppdrag kunden ber om å få utført på kort varsel

Vil bli benyttet i de tilfeller der kunden har behov for et regnskap på kort varsel. Dersom vi har 

mulighet til å imøtekomme kunden ønske vil vi gjøre dette, men det vil bety at vi må legge bort

planlagt arbeide, og utføre det på overtid.

Blir også benyttet dersom bilagene er levert senere enn 10 dager før mva-forfall, eller

det blir levert bilag for 12 måneder i årsoppgjøret (gjelder ikke dersom det er avtalt)

200 Fakturering Time 865,00kr         I tillegg kommer materiell og utsendelse som stk pris

290 Fakturablanketter Stk 40,00kr            Fast kostnad pr faktura i tillegg til timepris (skal dekke utsending, material- og programbruk)

230 Purringer Time 865,00kr         I tillegg kommer materiell og utsendelse som stk.pris

235 Purring/rentenota-blanketter Stk 40,00kr            Fast kostnad pr purring i tillegg til timepris (skal dekke utsending, material- og programbruk)

300 Lønninger Time 865,00kr         I tillegg kommer materiell og utsendelse som stk.pris

305 Kåroppgaver Stk 550,00kr         I tillegg kommer materiell og utsendelse som stk.pris

390 Lønn-fast tillegg pr. ansatt Stk 40,00kr            Fast kostnad pr ansatt i tillegg til timepris (skal dekke utsending, material- og programbruk)

500 Konsulentarbeide Time 1 250,00kr      

525 Skattemelding Time 2 000,00kr      Gjelder kunder som kun kommer inn for bistand med skattemeldingen. 

550 Budsjettering Time 1 250,00kr      

560 Stiftelse av enkeltpersonforetak Stk 4 000,00kr      

560 Stiftelse av selskaper Stk 6 000,00kr      

570 Bistand ved overdragelse eiendom Stk 7 500,00kr      Minstepris kr 7 500,00. Begrenset til 5 timer. 

601 Årsoppgjør selskaper Stk 6 500,00kr      Minstepris kr 6 500,00. Begrenset til 5 timer. All tid over 5 timer etterfaktureres. 

602 Årsoppgjør EPF Stk 4 000,00kr      Minstepris kr 4 000,00. Begrenset til 3 timer. All tid over 3 timer etterfaktureres. 

603 Oppfølging av aksjonærregister og aksjonærregisteroppgave Stk 1 500,00kr      Pris pr stk. 

604 Utsendelse av skattemelding m.m. med post Stk 100,00kr         Gjelder kun de kundene som krever tilsendt pr post, eller som ikke har en epostadresse vi kan sende til

606 Kontroll skatteoppgjør Stk 300,00kr         Kontroll som foretas høsten på grunnlag av innsendte skattemeldinger

610
Lovpålagt kontroll av utført arbeid foretatt av autorisert

regnskapsfører Time 1 250,00kr      Kontroll vi er pålagt å utføre i henhold til Regnskapsførerloven
620 Lovpålagt kontroll av oppdragsavtaler/fullmakter Stk 700,00kr         Årlig avgift på kontroll vi er pålagt å utføre i henhold til Regnskapsførerloven

650 Årsoppgjør og ligningsdokumenter Stk 1 500,00kr      Minstepris kr 7 500,00. Gjelder kunder hvor vi ikke fører regnskapet løpende

870 Kilometergodtgjørelse Kilometer 6,50kr              Belastes ved avtalte møter utenfor kontoret.

Alle priser eksklusive mva.

Ordinær regnskapsførings- og avstemmingsarbeide frem til avstemt årsregnskap. Det blir benyttet egen sats 

dersom vi må etterlyse eller rydde opp i bilag der det er dårlig orden - se varenr. 190
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