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Aktuella priser
Senast uppdaterad: 2014-02-01
Alla priser är exkl.moms och gäller tillsvidare.	
  

RÖRLIGT PRIS:
Tjänst
Redovisning
E-redovisning (papperslös redovisning via mobil/scanner) (NYHET) *
Kund & Levreskontra

Pris
525 kr / h
495 kr / h
525 kr / h (495 kr vid avtal)

Deklarationer (gäller ej moms, arbetsgivardeklaration)

750 kr / h

Årsredovisning

750 kr / h

Ekonomistyrning och utveckling av BI
Lönehantering

525 kr / h (495 kr vid avtal)
750 kr / h

E-lönehantering (kunden och även de anställda kan logga in genom Fortnox Lön)

495 kr / h + 99kr / mån***

Möten

450 kr / påbörjad timme**

Starta eget rådgivning
Faktura Inscanning (NYHET) (fakturorna läses automatiskt in i levreskontran)

525 kr / h
99 kr / mån + 9,90kr / faktura

Fortnox Läslicens (läslicens på bokföring och leverantörsreskontra över webben)

59 kr / månad

Fortnox Bokföring (kunden kan välja att själv bokföra önskad del av bokföringen)

99 kr / månad

Fortnox Fakturering (kunden fakturerar på egen hand)

99 kr / månad

*Kräver att kunden själv scannar in sina verifikat och mailar/laddar upp de till oss samt att vi har
tillgång till kontoutdrag på webben med hjälp av bankdosa/inloggning, även tillgång till edeklarering krävs.
**Avbokning av möten måste ske inom 24h, vid uteblivet möte debiteras kund med en avgift på
450kr.
*** 9kr / lönespec tillkommer. Om de anställda vill stämpla in tid/frånvaro kostar det 19kr/mån/anställd.

AVTALSKUND:
3 månaders bindningstid, minimumbelopp 1000 kr / månad. Uppsägningstid på 3 kalendermånader.
Detta ingår som avtalskund:
- Rabatterade priser på utvalda tjänster
- Detaljerad specifikation på utfört arbete
- Rapporter och webbinloggning samt inloggning till vår dokumentserver.
- Enklare support
- Fortnox läslicens
Vi debiterar extra arbetstid ifall det fattas underlag eller om verifikationerna inte ligger i datumordning, se
därför till att allt är strukturerat och sorterat innan ni lämnar in det till oss.

