Á R A JÁ N L AT K É R É S
A testreszabott árajánlathoz kérem, mentse el ezt az űrlapot, töltse ki saját gépén, és küldje el az interadat@gmail.com
címre. (Böngészőn át történő kitöltés nem lehetséges! Elnézést kérünk a kényelmetlenségért − dolgozunk a módosításon.) Hiánytalan kitöltés esetén három munkanap elteltével küldöm Önnek a cégére szabott legkedvezőbb ajánlatomat.
Kérhet személyes kapcsolatfelvételt is, amikor Önnel egyeztetve készítem el az árajánlatot.
1) Elérhetőségi adatok
Cég neve
Ajánlatkérő
/kapcsolattartó neve
Telefonszáma
E-mail címe

2) Szolgáltatási csomag kiválasztása

Számvitel
& Pénzügy

Kérem, válassza ki a szolgáltatási csomagot.

A csomag alap és választható szolgáltatásainak áttekintését a 3. pontban
találja. Jelmagyarázat:
a szolgáltatási csomag tartalmazza:
a szolgáltatási csomag nem tartalmazza:
választható feláras kiegészítő szolgáltatás:

3) Szolgáltatási csomag konfigurációja / testreszabása
Kérem, válassza ki a szükséges kiegészítő szolgáltatásokat.
Győződjön meg róla, hogy annak a csomagnak az oszlopából válasszon
kiegészítő szolgáltatást, amelyet az előző pontban megjelölt!

Számvitel / Könyvelés
Főkönyv

Főkönyvi könyvelés kettős könyvviteli rendszerben

Partnertörzs

Partnertörzs adatok naprakész vezetése

Analitikák

Szállító és vevő analitikák készítése

Számlatükör

Egyedi számlatükör kialakítása több nyelven is

Eszköznyilvántartások Tárgyieszköz nyilvántartás vezetése
Készletnyilvántartás

Készletnyilvántartás vezetése

Éves beszámoló

Éves beszámoló összeállítása

Számvitel / Pénzügy
Számlázás

Magyar és nemzetközi jogszabályoknak megfelelő
számlázás

Pénzügyi management Cash Flow tervezés, cash management
Pénztárkezelés

Forintos és valutás házipénztári nyilvántartásainak
vezetése

Követelésmanagement Kockázatfelmérés, fizetési késedelmek elemzése,
intézkedési terv készítése
Finanszírozási
képviselet

Finanszírozóval, pénzintézettel történő tárgyalás
támogatása

Hitelkérelem

Banki hitelkérelem elkészítése
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Controlling

Kombinált
szolgáltatás

Tranzakciós
tanácsadás

Számvitel
& Pénzügy

Számvitel / Adózás
ÁFA bevallás

ÁFA bevallás készítése, ÁFA nyilvántartások vezetése

Járulékbevallások

Járulékbevallások készítése

Társasági adóbevallás

Társasági adóbevallás készítése

Helyi adóbevallás

Helyi adóbevallás készítése

Adófolyószámla

Adófolyószámla-egyeztetés

Controlling

Kombinált
szolgáltatás

Tranzakciós
tanácsadás

Ügyfélkapus ügyintézés Adóbevallások benyújtása, ügyfélkapus ügyintézés
Adóvisszatérítés

Más tagállamban felszámított ÁFA visszaigénylése

Adójogi tanácsadás

Adóhatósági határozatok vizsgálata, véleményezése

Adóügyi képviselet

Adóhatóság előtt képviselet

Képviseleti megbízás

Magyarországon regisztrált külföldi adóalanyok teljes
körű adóügyi képviselete

Számvitel / Személyügy
Bérszámfejtés

Bérszámfejtés, éves SZJA nyilatkozatok készítése

Személyügyi
nyilvántartás

Személyügyi és munkaidő-nyilvántartás vezetése

Számvitel / Tanácsadás
Számviteli tanácsadás Számviteli szakmai tanácsadás, konzultáció, szakvélemény
Rugalmas számviteli
szolgáltatás

Egyéb, az előzőekben nem említett számvitelhez
kapcsolódó szolgáltatás

Számvitel / Plusz szolgáltatások
Gyorsposta

Könyvelési anyagok fogadása e-mailben vagy futárszolgálattal

Iratőrzés

A könyvelési dokumentumok megőrzése az elévülésig
elektronikus formában

Controlling / Interadat termékek
INTER*mutató

Gyorselemzés éves beszámolóról

INTER*check

Controlling állapotfelmérő kérdőív

Controlling / Rendszeres szolgáltatások
Üzleti tervezés

Üzleti tervezés, nyomon követés és előrejelzés

Pénzügyi tervezés

Pénzügyi tervezés, nyomon követés és előrejelzés

Beszámolás

Vezetői információk alapján, helyzetelemzés,
döntéstámogatás

Controlling / Speciális megoldások
Elemzések

Gazdaságossági elemzések − megtérülésszámítással

Árképzés

Árképzés, árkalkulációk

Beruházás

Beruházási hatásvizsgálatok

Kockázatelemzés

Üzleti esély és kockázatelemzés

Transzferár

Transzferárképzés és nyilvántartás

Rendszerek
felügyelete

Számviteli és controlling rendszer kiépítésének
szakmai felügyelete

Rendszerszervezés

Szervezeti változások, átszervezések,
újjászervezések támogatása, új rendszerek kialakítása,
meglévő rendszerek optimalizálása

Controlling / Tanácsadás
Controlling tanácsadás

Controlling szakmai és módszertani tanácsadás,
konzultáció, szakvélemény, komplex controlling
problémák megbeszélése, javaslattétel

Rugalmas controlling
szolgáltatás

Egyéb, az előzőekben nem említett controllinghoz
kapcsolódó szolgáltatás

4) Kiegészítő üzenet (információkérés, időpontjavaslat, stb.)

Hely

Aláírás

Dátum

Küldés
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