
Podvojné účtovníctvo, skladová evidencia a dane CENA

Zmluvné spracovanie podvojného účtovníctva od 0 do 20 

zápisov/mesiac v hlavnej knihe
20,- EUR

Zmluvné spracovanie podvojného účtovníctva od 21 do 60 

zápisov/mesiac v hlavnej knihe
60,-EUR

Zmluvné spracovanie podvojného účtovníctva od 61  do 100 

zápisov/mesiac v hlavnej knihe
100,-EUR

Spracovanie položiek nad 150 zápisov – za každú ďalšiu položku 0,65 EUR/ pol

Spracovanie skladovej evidencie do 100 zápisov/mes 50,- EUR

Spracovanie skladovej evidencie nad 100 zápisov/mes za každú 

ďalšiu položku
0,40 EUR

Spracovanie DPH a výkazov ( daňové priznanie, dodatočné 

daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz )
21,- EUR/obdobie

Spracovanie mesačnej štatistiky 5,- EUR/mesiac

Spracovanie štvťročnej štatistiky 8,- EUR / štvrťrok

Spracovanie ročnej štatistiky 25,- EUR/rok

Spracovanie dani z motorových vozidiel  6,- EUR/ ks

Spracovanie priebežnej účtovnej uzávierky 50,- EUR/obdobie

Spracovanie ročnej účtovnej závierky ( Súvaha, Výkaz ziskov 

a strát, Príloha k účtovnej závierke )
80,- EUR

Daňové priznanie k dani z príjmu PO za zúčtovacie obdobie 60,- EUR

Spracovanie inventarizačného protokolu do 1500 pol/ rok 50,- EUR

Spracovanie inventarizačného protokolu nad 1500 pol/rok 80,- EUR

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 20,- EUR

Zavedenie karty hmotného majetku, zostavenie  plánu odpisov, 

priebežné mesačné odpisovanie
6,- EUR/ ks

Mzdy a personalistika

Zavedenie nového zamestnanca 0,- EUR

Spracovanie miezd do 5 zamestnancov 60,- EUR

Spracovanie miezd od 6  – 10 zamestnancov 115,-EUR

Spracovanie miezd od 11 – 20 zamestnancov 165,- EUR

Spracovanie miezd nad 20 zamestnancov 165,- EUR  + 12,- EUR/ks

Daňové priznanie k dani z príjmu za zúčtovacie obdobie  typ A 25,- EUR

Daňové priznanie k dani z príjmu za zúčtovacie obdobie  typ B 40,- EUR

Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec 3,- EUR/ks

Ročné hlásenie dane - zamestnanec 4,- EUR/ks

Ostatné služby

Konzultačná služba v oblasti účtovníctva a finančného 

poradenstva
10,- EUR/hod

Cestovné - návšteva u klienta za účelom prevzatia účtovných 

dokladov, jednania v inštitúciach - Daňový úrad, ÚPSVAR, ZP, SP 

a iné - vypočítaná zo sídla spracovateľa

0,24 EUR/km

Kopírovanie dokumentov 0,15 EUR/A4 str

Ostatné nešpecifikované služby cena dohodou

Zmluvné spracovanie podvojného účtovníctva od 101 do 150 

zápisov/mesiac v hlavnej knihe
200,- EUR

                             Cenník za vedenie 

Nie sme plátcami DPH, uvedené ceny sú konečné.

                          podvojného účtovníctva platný na rok 2015


