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Jednoduché účtovníctvo
mesiac
Mesačné spracovanie
Jednorázové spracovanie

od 50 €
dohodou

Pod položkou sa rozumie:
- účtovný zápis v denníku
- zaevidovanie záväzku/pohľadávky do knihy podpornej evidencie (knihy záväzkov a pohľadávok)
V dohodnutej cene je zahrnuté:
- peňažný denník (zápis účtovných prípadov)
- pokladničná kniha (zápis príjmov a výdavkov)
- kniha záväzkov a pohľadávok (zoznam faktúr, zoznam iných záväzkov a pohľadávok, prehľad o úhradách)
- kniha banka (chronologický zoznam úhrad a príjmov na bankovom účte)
- kniha cenín (evidencia príjmov a výdajov podľa druhu cenín)
- evidencia krátkodobého majetku do 20 ks
- evidencia kariet dlhodobého majetku do 5 ks
- vyhotovenie a evidencia interných dokladov na základe účtovania prvotných dokladov
- 1x mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta, sledovanie výšky príjmu
Súčasťou ceny nie je tlač príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov a ich kompletizácia s prvotnými dokladmi. Tieto úkony sú zahrnuté v položke „príprava dokladov“ a účtované minimálne
v počte 1 hod. mesačne.
Pri jednorázovom spracovaní účtovníctva sa cena stanoví podľa priemerného počtu položiek za mesiac, prípadne
dohodou.

Daňové priznanie, účtovná závierka
Fyzická osoba – Typ A
Fyzická osoba – typ B (prenájom nehnuteľností; §6
s paušálnymi výdavkami; príležitostné príjmy)
Fyzická osoba – typ B (príjem zo živnosti – daňové priznanie, účtovná
závierka, uzávierkové výstupy a knihy evidencie pokladne, banky, cenín)
v cene nie je inventúra
*cena závisí od náročnosti a oblasti podnikania

30 €
50 €
od 100 €*
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DPH
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný
výkaz – mesačný plátca
Daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz + súhrnný
výkaz – štvrťročný plátca
Opravné/dodatočné priznanie

30 €
60 €
20 €

Daň z motorových vozidiel
Daňové priznanie – 1 vozidlo
– každé ďalšie vozidlo

Ostatné položky nezahrnuté v cene za vedenie
účtovníctva
Zavedenie novej firmy (neplatí pre novovzniknutú FY)
Príprava dokladov
Skladová evidencia
Vystavenie faktúry
Evidencia investičného majetku na karte (nad 5 ks)
Evidencia krátkodobého majetku (nad 20 ks)
Vyúčtovanie pracovnej cesty - tuzemsko
Vyúčtovanie pracovnej cesty - zahraničie
Vyhotovenie vnútropodnikovej smernice
Vyhotovenie iných dokumentov na požiadanie
Spracovanie štatistiky – mesačnej/štvrťročnej/ročnej
Preberanie dokladov v sídle klienta
Spracovanie účtovníctva u klienta
Zastupovanie klienta
Zasielanie dokladov poštou *
Ekonomická agenda
- nešpecifikovaná ekonomická agenda
- komunikácia s daňovým úradom a elektronické
zaslanie listu *
Inventúra

10 €
5€

Merná
jednotka

Cena

firma
od 20 €
hod
20 €
pohyb na karte
0,25 €
ks
1€
karta IM
5€
ks
0,50 €
ks
7€
ks
9€
ks
20 € - 70 €
hod
20 €
ks
10 €/15 €/30 €
1x mesačne
7€
hod
dohodou
hod
20 €
ks
4€
úkon

10 €

hod

dohodou

* elektronické zasielanie nasledujúcich dokumentov je v cene poskytovaných služieb – výkaz DPH, kontrolný
výkaz, Súhrnné hlásenie, daňové priznanie

