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Este regulamento de tarifas e honorários é válido apartir de 1 de Outubro de 2019 e substitui todas as informações 
publicadas anteriormente. A Verbium GmbH reserva-se ao direito de alterar os regulamentos de honorários e tarifas a 
qualquer momento. Caso isso aconteça, ser-lhe-á anunciado da forma mais apropriada.



1. Honorários

1.1. Honorários por trabalho

Especialista      CHF 240.00 até CHF 300.00
Auxiliar administrativo    CHF 100.00 até CHF 180.00 
Aprendiz      CHF    60.00 até CHF 100.00 

Estes preços aplicam-se a todos os serviços prestados pela verbium GmbH, com exceção 
dos serviços listados do ponto 2.1 ao 2.4.
O registro de horas é feito em tempo (horas) e as taxas são calculadas de acordo com a 
qualificação necessária para a conclusão competente do respectivo trabalho.

1.2. Despesas e custos de terceiros

Despesas (como despesas de viagem, postagem, cópias, etc.) e os custos cobrados por 
terceiros não estão incluídos nas taxas e serão cobrados separadamente.

2. Tarifas por serviço

Assessoria, preparação da ordem de fundação empresarial, contabilidade, alterações no 
conselho administrativo ou da fundação empresarial, elaboração de atas, bem como cri-
ação de empresas na Suíça ou esclarecimentos relacionados a impostos, serão contabili-
zados de acordo com o tempo gasto e de acordo com as taxas horárias acima descritas.

Os seguintes serviços não são calculados com base nas tarifas horárias:

2.1. Criação de empresas:

Unipessoal
apartir de CHF 399.00*

(excl. IVA)
*O preço pode vari-
ar de acordo com a 
opção do pacote

GmbH
apartir de CHF 599.00*

(excl. IVA)
*O preço pode vari-
ar de acordo com a 
opção do pacote

AG
apartir de CHF 749.00*

(excl. IVA)
*O preço pode vari-
ar de acordo com a 
opção do pacote

Criação de documentos de fundação √ √ √

Consulta por telefone com os nossos 
advogados

- √ √

Despesas notariais X √ √

Custo da certificação de assinatura X X X

Taxas de registo comercial X X X
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Sociedade Coletiva
apartir de CHF 399.00*

(excl. IVA)
*O preço pode variar 
de acordo com a opção 
do pacote

Filial
apartir de CHF 499.00*

(excl. IVA)
*O preço pode variar 
de acordo com a opção 
do pacote

Assessoria
apartir de CHF 180.00/h*

(excl. IVA)
*O preço pode variar 
de acordo com a opção 
do pacote

Criação de documentos de fundação √ √ Os nossos especialistas 
aconselham sobre os 
aspectos tributários e de 
responsabilidade dos vári-
os tipos de empresas

Consulta por telefone com os nossos 
advogados

√ √

Custo da certificação de assinatura X X

Taxas de registo comercial X X

2.2. Contabilidade

2.2.1. Trabalhos simples, como registo de faturas  
(Importante: determine quantas faturas devem ser lançados para que você tenha uma 
visão geral dos custos)

Preço
CHF 120.00 até CHF 180.00 por hora

2.2.2. Tarefas exigentes
como balanças anuais, otimização de impostos, faturação do IVA ou contabilidade salarial

Preço
CHF 180.00 até CHF 300.00 por hora

2.2.3. Balança anual
Custos sem registo de contabilidade mensal com declaração fiscal

Preço
CHF 1’500.00 até CHF 2’500.00

2.2.4. Balança anual para pequenas empresas
Unipessoal, GmbH oder AG com contabilidae, faturação do IVA e declaração fiscal

Preço:
CHF 2’000.00 até CHF 5’000.00

2.2.5. Declaração fiscal para GmbH e AG
Preço:
CHF 400.00 até CHF 800.00
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2.3. Custos de contabilidade mensal

Pequenas empresas
com 1 até 3 empregados     aprox. CHF 290.00 por mês

Empresas médias      aprox. CHF 650.00 por mês
com 4 até 10 empregados

Empresas grandes      aprox. CHF 1‘000.00 por mês
com 4 até 10 empregados

Apartir de 30 empregados    aprox. CHF 2‘000.00 por mês
(Peça uma oferta sem compromisso)

2.4. Preços para contabilidade salarial

Na contabilidade salarial, é cobrada uma quantia fixa por funcionário. A quantia pode variar 
por vários fatores, por exemplo, se a empresa possui muitos salários por hora ou impostos 
retidos na fonte ou muitas mutações que terão que ser feitas mensalmente.

Se a empresa constantemente despedimentos ou novos empregadois, poderá aumentar 
os custos dos nossos serviços, pois há mais custos de administração para efetuar a sua 
contabilidade salarial e porque terão de ser feitos inscrições e cancelamentos do seguro 
social, por exemplo.

Até 10 empregados     CHF 30.00 por mês
por empregado

Mais de 10 empregados     CHF 20.00 por mês
por empregado

2.5. Declaração fiscal para privados

Declaração fiscal simples     CHF 100.00 até CHF 300.00
por solteiro ou casal

Declaração fiscal complexa    CHF 300.00 até CHF 1‘000.00
(Títulos, hipotecas, imóveis, etc.) de um indivíduo ou casal
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