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Δηλαδή το επιπλέον κόστος είναι 1815,87€

I. Διατακτικές Σίτισης

ενώ το καθαρό ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος είναι 929,88€. 

Αντιθέτως, εάν το bonus αυτό δοθεί με την μορφή διατακτικών,
ο εργοδότης «κερδίζει» 363,87€ καθώς δεν καταβάλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.
Ενώ και ο εργαζόμενος επωφελείται καθώς λαμβάνει στην ουσία ολόκληρο το ποσό των 1.452€.

ετήσιο bonus 
ασφαλιστικές εισφορές

€1452,00

+  €363,87

€1452,00

-   €522,12

ετήσιο ποσό ανά εργαζόμενο 

καθαρό ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος

1 | Παροχές σε είδος - QBC

ετήσιο bonus 

ασφαλιστικές εισφορές

€929,88

€1815,87

 

Οι διατακτικές λειτουργούν αποδοτικά για την εταιρία που τις επιλέγει ως παροχή για
τους εργαζομένους της.

Αμείβει τον εργαζόμενο για την υπηρεσία που προσφέρει και παράλληλα εκπίπτουν ως
ημερήσια δαπάνη (Ν.2336/95, Ν.3296/04, Ν.3842/10 & Ν.4172/13 άρθρο 14). 

Tο συνολικό ετήσιο ποσό ανά εργαζόμενο μπορεί να ανέλθει έως τα 1.452€.
 

Ένας εργοδότης θέλει να καταβάλει 1.452€ bonus μέσω της μισθοδοσίας σε εργαζόμενο
με μεικτό μισθό 1.000€.

Οι επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές για τον εργοδότη είναι 363,87€. 
 



Ειδικές Λύσεις

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

QBC - Quality Business Consultants

Υπηρεσίες Χρηματοδοτήσεων & Επιδοτήσεων

Λογιστικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας:

Σας στηρίζουμε στην ανάπτυξη του σημαντικότερου
ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος μέσω της 
κατάλληλης εκπαίδευσής του.

Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών
επιχειρηματικών κλάδων της οικονομίας, οι Σύμβουλοί
μας έχουν καταρτίσει ειδικές λύσεις για τη στοχευμένη
ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών σας.

Σας υποστηρίζουμε στην εύρεση και λήψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη
της επιχείρησής σας. Οι Σύμβουλοί μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία εξειδικεύονται στην
ένταξη επενδυτικών προτάσεων σε κρατικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγραμμάτα, καθώς και στην εύρεση
ιδιωτικών κεφαλαίων.

Με γνώμονα το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό
πλαίσιο και τις μοναδικές ανάγκες σας, οι έμπειροι
φορολογικοί σύμβουλοι της QBC αναλαμβάνουν το
φορολογικό σχεδιασμό της εταιρείας σας 
εξασφαλίζοντας την αποφυγή φορολογικών κινδύνων
και τη μέγιστη δυνατή φορολογική ωφέλεια.

Η βιωσιμότητα και κερδοφορία της επιχείρησής σας
εξαρτάται από την άρτια λειτουργία του λογιστηρίου
σας. Η QBC ενσωματώνει στο λογιστικό της τμήμα
εξειδικευμένους Συμβούλους οι οποίοι διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία, συνέπεια και ηθική
ακεραιότητα ώστε οι λογιστικές υπηρεσίες που 
λαμβάνετε να προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας.

Μέσω των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, στόχος
μας η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών σας, η 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, καθώς
και η εξασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας
των λογιστικών σας αρχείων.

Κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του σύγχρονου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος, παρέχουμε ευρύ φάσμα
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε οι πελάτες μας να
ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις 
ανάγκες της αγοράς. Μέσω εμπεριστατωμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξασφαλίζουμε στην 
επιχείρησή σας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα, στις στρατηγικές και τακτικές 
λειτουργίες της.

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

QBC | Elevating your business

qbc.gr

Στην QBC, όραμά μας είναι να καταφέρουμε
νακάνουμε τη διαφορά στην παροχή
Συμβουλευτικών και παράπλευρων υπηρεσιών.

Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τις
επιχειρήσεις, μέσα από τη συνεργασία μας, να
δημιουργήσουν την προστιθέμενη αξία που
στοχεύουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με στόχο την ευημερία και κερδοφορία της
επιχείρησής σας προσφέρουμε Συμβουλευτικές,
Φορολογικές, Λογιστικές, Ελεγκτικές,
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και
Χρηματοδοτικές υπηρεσίες.

Οι Σύμβουλοι της QBC έχουν δημιουργήσει
ειδικές λύσεις για συγκεκριμένους κλάδους της
οικονομίας.

Οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες κάθε
επιχείρησης είναι μοναδικές, για αυτό και οι
Σύμβουλοί μας σχεδιάζουν και υλοποιούν
εξατομικευμένα πλάνα δράσης προσαρμοσμένα
σε κάθε πελάτη μας.
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