Jednoduché účtovníctvo
Cenník platný od 01.01.2015
Cena za spracovanie účtovného dokladu (počet dokladov v úhrne za celý rok)
Neplatiteľ DPH
Platiteľ DPH
Základná cena do 100 účtovných dokladov
0,80EUR/doklad
0,90 EUR/doklad
Doklady v rozmedzí 100 – 200 ks v danom roku
0,75EUR/doklad
0,80EUR/doklad
Doklady v rozmedzí 200-300 ks v danom roku
0,65EUR/doklad
0,70EUR/doklad
Po zaúčtovaní 300 ks účt. dokladov ostatné do konca
0,55EUR/doklad
0,60EUR/doklad
roka
Pod účtovným dokladom sa rozumie najmä:
a) faktúra
b) bloček z registračnej pokladne (príjmový alebo výdavkový), okrem platby kartou (viď nižšie)
c) príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad o nákupe/predaji vystavený
dodávateľom/odberateľom
d) potvrdenie o úhrade poštovou poukážkou
c) zmluva
d) iná forma dokumentu (dokladu) spôsobujúca vznik záväzku alebo pohľadávky účtovnej
jednotky, ktorú je potrebné evidovať v knihe záväzkov a pohľadávok
Služby nezahrnuté v cene priebežného spracovania účtovníctva
Daňové priznania
Daňové priznanie Fyzická osoba typ A (viac zamestnávateľov)
Daňové priznanie Fyzická osoba typ B (viac druhov príjmov)
Daňové priznanie Fyzická osoba typ B – jeden druh príjmu
Právnická osoba – Daňové priznanie
Dodatočné, opravné daňové priznanie k DPH (vinou klienta), Dodatočný KV
Súhrnný výkaz k DPH
Dokumentácia k daňovému priznaniu pri paušálnych výdavkov SZČO
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

20,00 €
30,00 €
20,00 €
40,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
10 € / vozidlo

Výkazy k účtovnej závierke
Jednoduché účtovníctvo – Výkazy účtovnej závierky
Jednoduché účtovníctvo neziskové organizácie – Výkazy účtovnej závierky

30,00 €
20,00 €

Iné služby nad rámec mesačného paušálu
Vystavenie odberateľskej faktúry
Registrácia k daňovým povinnostiam (ukončenie registrácie)
Cestovný príkaz
Evidencia majetku (dlhodobého a krátkodobého)
Vypracovanie internej smernice
Vypracovanie odborných otázok z oblasti daní a účtovníctva, poradenstvo
priamo nesúvisiace so spracovávanými dokladmi, teoretické prepočty,
analýzy
Poradenstvo (pre klientov 2 hod./mesačne v cene)
Ostatné služby

0,60 €
3,00 € / ks
3,00 € / ks
0,50 € /kus
20 €/ks
10 € / hod
10 € /hod.
dohodou

