Cenník služieb - Účtovníctvo
NEPLATCA DPH
Podvojné účtovníctvo – Klient, neplatca DPH*
Do 120 položiek za 1 rok
121 – 360 položiek za 1 rok
Viac ako 360 položiek za 1 rok
* Účtovná položka znamená jeden účtovný zápis v účtovnom denníku

79,- EUR/mesiac
99,- EUR/mesiac
dohodou

* Cena zahŕňa: vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy, vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr, vedenie bankovej a pokladničnej
knihy, vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov, spracovanie výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania a účtovnej
závierky a ich doloženie do Zbierky listín.

PLATCA DPH
Podvojné účtovníctvo – Klient, platca DPH*
do 20 položiek za mesiac
139,- EUR/mesiac
21 – 40 položiek za mesiac
180,- EUR/mesiac
41 – 60 položiek za mesiac
210,- EUR/mesiac
61 – 80 položiek za mesiac
240,- EUR/mesiac
81 – 100 položiek za mesiac
270,- EUR/mesiac
101 – 120 položiek za mesiac
300,- EUR/mesiac
Viac ako 120 položiek za mesiac
dohodou
* Doklady je potrebné predložiť najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
* Cena zahŕňa: vedenie účtovného denníka, vedenie hlavnej knihy, vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr, vedenie bankovej a pokladničnej
knihy, vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov, vedenie knihy daňových podkladov, vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH,
vypracovanie kontrolného výkazu, spracovanie výstupov a podkladov pre vyhotovenie daňového priznania a účtovnej závierky a ich doloženie do
Zbierky listín.

MZDOVÁ EVIDENCIA A SPRACOVANIE MZDY
Podvojné účtovníctvo
Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca (Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa)
9,- EUR (jednorazový poplatok)
Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa)
9,- EUR (jednorazový poplatok)
1 zamestnanec
19,-EUR/mesiac
2 – 5 zamestnanci
17,-EUR/zamestnanec/mesiac
6 – 10 zamestnancov
15,-EUR/zamestnanec/mesiac
11 – 20 zamestnancov
12,-EUR/zamestnanec/mesiac
Viac ako 20 zamestnancov
dohodou
* Doklady je potrebné predložiť najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
* Služby spojené s mzdovou evidenciou a spracovaním mzdy zahŕňajú: výpočet miezd podľa evidencie dochádzky, vyhotovenie výplatných listín,
spracovanie mesačných výkazov do poisťovní, vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane, vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej
mzde, ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, vystavenie zápočtového listu, vypracovanie mesačného prehľadu
o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej
činnosti, vystavenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia a zaslanie do Sociálnej poisťovni pri skončení pracovného pomeru, štatistické výkazy
o práci.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
AUDIT

cena stanovená individuálne

od 800,- EUR

Vyhotovenie výročnej správy

cena stanovená individuálne

od 300,- EUR

Zastupovanie pri daňovej kontrole

cena stanovená individuálne

od 150,- EUR /hodina, (50,- EUR každá ďalšia hodina)

Zastupovanie miestnom zisťovaní

cena stanovená individuálne

od 100,- EUR /hodina (50,- EUR každá ďalšia hodina)

Daňové poradenstvo

cena stanovená individuálne

od 150,- EUR

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
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