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TJÄNSTEPAKET FÖR SMÅFÖRETAG

Vi kan hjälpa dig att
sköta företagets
ekonomi på ett
smidigare sätt och se
till att de system ni
använder i arbetet
kan kommunicera
med varandra. 

Let´s focus
on your
mission –
We are your
key partner

OUR STORY

Vi som grundat Nooga
har tidigare arbetat som
företagare, konsulter och
chefer i olika typer av
företag och
organisationer. Det vi
alla har gemensamt är
ett genuint intresse för
att utveckla, effektivera
och ta en verksamhet till
nästa nivå.

.
. Jakobstad

Karleby. Vasa

Närpes

. Åbo .
Helsingfors

.
Tack vare vårt digitala
sätt att jobba kan vi
betjäna kunder runtom i
landet, men vi har
kontor på följande orter:

Om ditt företag står
inför en förändring kan
vi också fungera som
bollplank, rådgivare
eller implementerare.
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ALLMÄNT

De ekonomiförvaltningstjänster som
specificeras på uppdragsavtalet
faktureras baserat på antalet verifikat
eller enligt överrenskommet fast pris
och faktureras direkt bokföringen är
klar. Arbetsperioden följer ofta
momsdeklarationsperioden, men vid
längre perioder är det lämpligt att för
informationens skull föra räkenskaper
oftare.

Mjukvaruleverantören Vismas
fakturering baserar sig på månads-
och transaktionspriser för de utvalda
tjänstepaketen. Arbete som inte ingår i
fastpriskontraktet (såsom
programvaruskolning och stöd med
redovisningsarbetet) kommer att
debiteras enligt den tid och arbetsnivå
som krävs. Tjänsterna med
timdebitering finns listade i prislistan.

Moms tillkommer på priserna.
Priserna gäller tills vidare utan
bindningstid. Prissättningen ses över
vid behov i enlighet med branschens
allmänna villkor eller när
verksamhetens och/eller bokföringens
omfattning förändras. Utifrån
uppdraget görs ett uppdragsavtal
baserat på
ekonomistyrningsförbundets
rekommendationer (TAL 2018).

Ständiga förbättringar

Ärlighet

Alltid steget före

Professionalitet

Personalens trivsel
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TJÄNSTEPAKET

För dig som inte vill slösa mera tid på bokföringen

No Worries 

Kvartalsvis bokföring från 79 euro/månaden

Grundbokföring (0-20 verifikat)
No Worries:

Netvisor mobilapplikation

Netvisors digitala lösningar för fakturering,
inköpshantering och kvittoskanning

Månatlig bokföring från 99 euro/månaden

Tilläggsverifikat 2,33 euro/st.

Grow Together
Paketet för dig som vill ha lite extra hjälp på vägen 

Månatlig bokföring från 149 euro/månaden

Grundbokföring (0-40 verifikat)

Tilläggsverifikat 2,33 euro/st.

Grow Together:

Netvisors digitala lösningar för fakturering,
inköpshantering och kvittoskanning

Netvisor mobilapplikation

Tillgång till namngiven personlig expert
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Uppstart och skolning: 250€

Uppstart och skolning: 150€



PRISER

Tilläggstjänster

2,33 euro/st.

Med verifikat menas till exempel inköps- och försäljningsfakturor, kontoutdrag, avstämningar,
skattekontoposteringar och manuell bokföringsexport. Grundredovisningen omfattar bokföring av
poster, momsdeklarationer, resultaträkning och balansräkning. Materialet ska levereras skannat och
ordnat enligt angivet avtal med bokföringsbyrån och uppdragsgivaren. Dessutom debiterar Netvisor
redovisningsbyrån för användningen av systemet som vidarefaktureras till kunden. I No-Worries-
paketet ingår 20 verifikat och i Grow Together-paketet ingår 40 verifikat. Tilläggsverifikat debiteras
enligt ovanstående styckepris.

Löner (inkl. löneräkningstjänster, anmälning till
inkomstregistret och arbetsgivarprestationer)

25 euro/st.

Andra skräddarsydda tjänster

Bokslut+ skattedeklaration (firma)
Skattedeklaration

390 euro
180 euro

Utöver grundavgiften debiteras företagen för utredningsarbete relaterat till bokslut och/eller
skattedeklarationer.

Manuella kontoutdrag

Betalningsvillkor
14 dagars netto

Dröjsmålsränta och indrivningsavgifter

Allmän dröjsmålsränta enligt räntelagen

Enligt indrivningsbyråns prislista

Manuella kontoutdrag debiteras ifall utdragen inte finns i Netvisor. Exempelvis om banken som
används inte är ansluten till Netvisor eller om företaget har personliga banktjänster i bruk.

Tilläggsverifikat

Bokslut+ skattedeklaration (aktiebolag) 450 euro
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15 euro/mån



Vi förbehåller oss rätten till
prisjusteringar var sjätte månad enligt
Visma Netvisor prisförändringar och
förändring i företagets
transaktionsmängd.

Resekostnader debiteras enligt verkliga
kostnader. Priserna är moms 0 %. 

Vi hoppas att offerten intresserar er
och leder till beställning. 

Med vänlig hälsning,

Monika Ahlskog

Nooga Oy Ab
monika.ahlskog@nooga.fi
Tel. +358 50 414 7120
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