
BRONS                                                                                                
995 - 2795 kr /
månad* + en rörlig del 
baserat på antal 
verifikationer
Se prisexempel på nästa sida. 
Ingen uppstarts 
kostnad

Löpande bokföring 
(0-60) ver/mån

Obegränsat antal 
faktureringar

Kvartalsvis 
momsredovisning

Kvartalsvis 
avstämning

Årsredovisning

Företagets 
inkomstdeklaration

BOKFÖRINGSPAKET

SILVER GULD GULD+
1395 - 6595 kr /
månad + en rörlig del 
baserat på antal 
verifikationer
Se prisexempel på nästa sida.
Ingen uppstarts 
kostnad

Löpande bokföring 
(0-200) ver/mån

Obegränsat antal 
faktureringar

Månadsvis 
momsredovisning

Månadsvis
avstämning

Årsredovisning

Företagets 
inkomstdeklaration

Betalning av 
leverantörsfakturor

2495 - 12 095 kr /
månad + en rörlig del 
baserat på antal 
verifikationer
Se prisexempel på nästa sida.
Ingen uppstarts 
kostnad

Löpande bokföring 
(180-400) ver/mån

Obegränsat antal 
faktureringar

Månadsvis 
momsredovisning

Månadsvis
avstämning

Årsredovisning

Företagets 
inkomstdeklaration

Betalning av 
leverantörsfakturor

Bevakning av 
myndighetspost

Juridisk support 3 
timmar/månad

Offert kan lämnas om 
antalet verifikationer 

överstiger 400 st/månad

*Avtal löper månadesvis med 1 månads uppsägningstid.

Tilläggstjänster utöver paket:

Lönehantering: 195 kr, ex moms / månad / anställd.

Behöver du outsourca företagets lönehantering för att hinna med verksamheten? 
Vår tjänst innebär:

Ni får en personlig lönekonsult 
Hjälp med lagar och regler
En komplett lönehantering

Konsult/Rådgivning: från 695 kr, ex moms/ timmen

Vi hjälper er med bl.a. ekonomisk rådgivning, skatterådgivning och juridiska tjänster.

Olika typer av avtal
Beskattning
Finansiella nyckeltal mm

 BÄSTA 
VALET



PRISBERÄKNING 
För exakt kostnad använd prisberäknaren på vår hemsida:

https://www.hantverkshjalpenonline.se/vara-produkter/bokforing/

BRONS SILVER GULD 

Prisexempel:

20 st verifikationer 
- 1595 kr, ex moms / månad

40 st verifikationer 
- 2195 kr, ex moms / månad

60 st verifikationer 
- 2795 kr, ex moms / månad

Prisexempel:

80 st verifikationer 
- 3475 kr, ex moms / månad

140 st verifikationer 
- 5035 kr, ex moms / månad

200 st verifikationer 
- 6595 kr, ex moms / månad

Prisexempel:

250 st verifikationer 
- 8495 kr, ex moms / månad

325 st verifikationer 
- 10 295 kr, ex moms / månad

400 st verifikationer 
- 12 095 kr, ex moms / månad


