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CENNÍK
poskytovania finančných služieb a účtovníctva
Ceny sú orientačné. Konkrétna výška závisí od konkrétnych podmienok zákazníka a určuje sa zmluvným
dojednaním so zákazníkom. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Jednoduché účtovníctvo
neplatca
DPH

Počet účtovných položiek

plátca
DPH

65,00 €
150,00 €
230,00 €
320,00 €
450,00 €
730,00 €

od 0 do 100
od 101 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 600
od 601 do 1000

80,00 €
170,00 €
260,00 €
350,00 €
480,00 €
770,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH

Podvojné účtovníctvo
Počet účtovných položiek
od 0 do 100
od 101 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 600
od 601 do 1000

neplatca
DPH

plátca
DPH

80,00 €
170,00 €

100,00 €
190,00 €

260,00 €
350,00 €
480,00 €
770,00 €

280,00 €
370,00 €
500,00 €
800,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH

Paušál zahŕňa spracovanie účtovníctva, vyhotovenie DPH, vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH, daň z
motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie štatistiky, vyhotovenie cestovných príkazov, účtovné
poradenstvo.
Paušál nezahŕňa účtovnú závierku vrátane daňového priznania PO a výkazov, vyhotovenie valného zhromaždenia o
hospodárskom výsledku, vyhotovenie listu na ORSR.

Mzdy a personalistika
Hlavný pracovný pomer
za 1 až 5 zamestnancov
za 6 až 10 zamestnancov
za 11 až 25 zamestnancov
nad 25 zamestnancov
Práca na dohodu

á
á
á
á

10,00 €
9,00 €
8,50 €
8,00 €

á

8,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH

Cena zahŕňa vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, štvrťročný výkaz zo závislej činnosti,
celoročné hlásenie o odvedenej dani zo závislej činnosti zhotovenie pracovnej zmluvy, zhotovenie dohody o
vykonaní práce, pracovnej činnosti, vyhotovenie ročného zúčtovania dane a zdravotného poistenia.

Ďalšie služby
účtovný zápis jednoduché účtovníctvo

spracovanie mesačnej/štvrťročnej štatis.
spracovanie ročnej uzávierky FO
spracovanie ročnej uzávierky PO
cestovné náhrady za použ.vl.vozidla

0,60 €
10/17,-€
100,00 €
140,00 €
12,00 €

účtovný zápis podvojné účtovníctvo

evidencia a spracovanie DPH
súhrnný výkaz k DPH
priznanie k dani z motor.vozidiel

0,80 €
10,00 €
10,00 €
7,00 €

