CENNÍK ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB
Platný k 01.06.2016
Cenník je orientačný, konečná cena je vždy vytvorená vzájomnou dohodou. Ceny sa budem
snažiť stanoviť čo najvýhodnejšie pre klienta na základe individuálneho posúdenia potrieb
a rozsahu v závislosti od množstva, pripravenosti a spracovania podkladov.

Cenník za jednoduché účtovníctvo:
Zavedenie novej firmy: 10,- €

Počet
zaúčtovaných
položiek
1 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 - 300
301 a viac

Cena za
položku
Neplatca DPH
--------0,60
0,55
0,50

Cena za
Paušálpoložku
Neplatca DPH
Platca DPH
----25€
----35€
0,70
60€
0,60
110€
0,55
150€
po dohode s klientom

PaušálPlatca DPH
28€
40€
70€
120€
165€

Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, položka
výpisu z bankového účtu.
Služby zahrnuté v cene:
-

vedenie peňažného denníka
vedenie pokladničnej knihy
vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
sledovanie oznamovacej povinnosti k DPH
komunikácia s úradmi
zúčtovanie cestovných príkazov
konzultačné a iné služby
štandardné výstupy z účtovného programu

Služby účtované:
v Spracovanie/odoslanie DP DPH + kontrolný výkaz DPH
v Spracovanie/odoslanie Súhrnného výkazu

15,-€
10,-€

Cenník za podvojné účtovníctvo:
Zavedenie novej firmy: 15,- €

Počet
zaúčtovaných
položiek
1 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 200
201 - 300
301 a viac

Cena za
položku
Neplatca DPH
--------0,70
0,55
0,50

Cena za
Paušálpoložku
Neplatca DPH
Platca DPH
----25€
----40€
0,75
70€
0,65
90€
0,60
120€
po dohode s klientom

PaušálPlatca DPH
30€
45€
75€
120€
160€

Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, položka
výpisu z bankového účtu.
Služby zahrnuté v cene:
-

vedenie účtovného denníka
vedenie pokladničnej knihy
vedenie bankovej knihy
vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
sledovanie oznamovacej povinnosti k DPH
komunikácia s úradmi
zúčtovanie cestovných príkazov
konzultačné a iné služby / 1,5h mesačne /
štandardné výstupy z účtovného programu

Služby účtované:
v Spracovanie/odoslanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz
v Spracovanie/odoslanie súhrnného výkaz

15,-€
10,-€

Cenník mzdy a personalistika:
Zavedenie novej firmy: 10,- €, Zavedenie nového zamestnanca: 5,- €

Počet zamestnancov
0-5
5-10
v
v
v
v
v

Cena za vypracovanie mzdy Cena za vypracovanie mzdy
za mesiac /zamestnanec TPP za mesiac/dohodár
9, -€
8,-€
8,50-€
7,50 -€

Mesačné elektr. podanie výkazov do SP,ZP,DÚ
Mesačné manuálne podanie prehľadu na DÚ
Prihlášky a odhlášky do SP,ZP
Ročné zúčtovanie dane
Ročné hlásenie

3,-€
5,-€
5,-€/ zamestnanca
5,-€/ zamestnanca
13,- €

Cenník daňového priznania:
Typ daňového priznania
Fyzická osoba – typ A
Fyzická osoba – typ B
/prenájom nehnuteľností, podnikaniepaušálne výdavky/
Fyzická osoba- typ B
/podnikatelia-daňové evidencia/
Fyzická osoba- typ B
/podnikatelia-daňové priznanie + účtovná
závierka/
Právnická osoba - /daňové priznanie, výkaz
ziskov a strát, súvahy, poznámky/
Daň z motorových vozidiel

Cena za vypracovanie DP
od 20€
od 40€
od 60€
od 100€
od 110€
5 €/vozidlo

Ostatné služby:
v Kniha jázd (1 vozidlo/1 mesiac)
v Konzultačné a poradenské služby nad rámec

Nie som platca DPH

10,-€/hod.
10,-€/hod.

