
CENNÍK
  

ÚČTOVNÍCTVO
MZDY/DANE

PLATNÝ OD
     1.7 2020 



PLATNÝ OD
     1.7 2020 

Účtovná položka                  
• Paušál                   
• Účtovný zápis nad rámec paušálu    

 

0,60,-€ / ks
od 50,-€
0,65,-€ / ks

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva sa odvíja 
od počtu dokladov za mesiac

V cene je zahrnutých 50 účtovných zápisov a mzda pre jedného 
zamestnanca

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

kontrola kompletnosti a správnosti odovzdaných dokumentov a dokladov,
zaúčtovanie dokladov do peňažného denníka, knihy pohľadávok, 
knihy záväzkov a pomocných kníh,

evidenciu hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov,

vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy,

zostavenie DP DPH, KVDPH a SV,

saldokonto pohľadávok a záväzkov...
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Účtovná položka                  
• Paušál                   
• Účtovný zápis nad rámec paušálu    

 

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva sa odvíja 
od počtu dokladov za mesiac

V cene je zahrnutých 50 účtovných zápisov a mzda pre jedného 
zamestnanca

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kontrola kompletnosti a správnosti odovzdaných 
dokumentov a dokladov,
Vedenie knihy odberateľských a dodávateľských faktúr,
Vedenie pokladničnej knihy,
Spracovanie a zaúčtovanie bankových výpisov,

Vedenie knihy dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku,
Vedenie hlavnej knihy analytickej/syntetickej,
Zostavenie DP DPH, KV DPH, SV,
Saldokonto pohľadávok a záväzkov,

• Pri importe bankového výpisu zľava za účtovné riadky až do výšky 50%
• Pri importe odberateľských faktúr zľava až do výšky 50%

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
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Kontrola kompletnosti a správnosti odovzdaných 
dokumentov a dokladov,
Vedenie knihy odberateľských a dodávateľských faktúr,
Vedenie pokladničnej knihy,
Spracovanie a zaúčtovanie bankových výpisov,

Vedenie knihy dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku,
Vedenie hlavnej knihy analytickej/syntetickej,
Zostavenie DP DPH, KV DPH, SV,
Saldokonto pohľadávok a záväzkov,

• Pri importe bankového výpisu zľava za účtovné riadky až do výšky 50%
• Pri importe odberateľských faktúr zľava až do výšky 50%

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO MZDY & PERSONALISTIKA

1-10    zamestnancov                     
11-20  zamestnancov         
21-35 zamestnancov    
nad 35 zamestnancov      

Zamestnanci na dohodu        
Oprava miezd na žiadosť   

 

Spracovanie miezd HPP

12,00 €/zam
10,00 €/zam
8,50 €/zam
dohodou

12,00 €/zam
15,00 €/zam

Prihlás. / Odhlás. zamestnanca do sociálnej poisťovne           
Prihlásenie / Odhlásenie do zdravotnej posiťovne          
Vypracovanie pracovnej zmluvy / ukončenia         
Vypracovanie dohôd a dodatkov ku zmluvám      
Oboznámenie so spracúvaním os. údajov    
Potvrdenie o zamestnaní 
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca              
Ostatné potvrdenia týkajúce sa zamestnanca    
Oprava MV vinou/na žiadosť klienta v prípade nutnosti   

3,00 €/zam
3,00 €/zam
10,00€/zam
6,00€/zam
3,00€/zam
3,00€/zam
3,00€/zam
3,00€/zam
10,00€/ks

Práca v zahraničí

Vyslanie zamestnancov do štátov EÚ - PDA1 (CZ, AT)              
Vyslanie zamestnancov do štátov EÚ inštitúcie v
danej krajine (CZ,AT)                                             
Prekladateľstvo - v závislosti od jazyka v EÚ                           
Vycestovanie do ostatných krajín EÚ       

145,00€/zam
175,00€/zam

od 20€/ns
dohodou

V cene sú obsiahnuté nasledujúce úkony - dohoda o vycestovaní,
formulár PDA1, dochádzka v príslušnom jazyku, osobná asistencia v podávaní 
dokumentov na príslušné úrady.

Zamestnanci - cudzinci
vypracovanie prísľubu     
spracovanie inzerátu na voľné pracovné miesto            
odoslanie oboznámenia na ÚPSVaR o nástupe zam.       

cena spolu
25,00€
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MZDY & PERSONALISTIKA

12,00 €/zam
10,00 €/zam
8,50 €/zam
dohodou

12,00 €/zam
15,00 €/zam

Prihlás. / Odhlás. zamestnanca do sociálnej poisťovne           
Prihlásenie / Odhlásenie do zdravotnej posiťovne          
Vypracovanie pracovnej zmluvy / ukončenia         
Vypracovanie dohôd a dodatkov ku zmluvám      
Oboznámenie so spracúvaním os. údajov    
Potvrdenie o zamestnaní 
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca              
Ostatné potvrdenia týkajúce sa zamestnanca    
Oprava MV vinou/na žiadosť klienta v prípade nutnosti   

3,00 €/zam
3,00 €/zam
10,00€/zam
6,00€/zam
3,00€/zam
3,00€/zam
3,00€/zam
3,00€/zam
10,00€/ks

Vyslanie zamestnancov do štátov EÚ - PDA1 (CZ, AT)              
Vyslanie zamestnancov do štátov EÚ inštitúcie v
danej krajine (CZ,AT)                                             
Prekladateľstvo - v závislosti od jazyka v EÚ                           
Vycestovanie do ostatných krajín EÚ       

145,00€/zam
175,00€/zam

od 20€/ns
dohodou

vypracovanie prísľubu     
spracovanie inzerátu na voľné pracovné miesto            
odoslanie oboznámenia na ÚPSVaR o nástupe zam.       

cena spolu
25,00€
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Evidencia zamestnancov - HPP, DoVP, DoPČ, DoBPŠ,
Spracovanie osobných údajov na základe predošlého súhlasu,
Spracovanie miezd a ich výstupov - výplatná páska, výplatná listina, 
hromadný príkaz na úhradu odvodov,
Spracovanie výkazov pre Zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu,
Spracovanie mesačného prehľadu o dani zo závislej činnosti
pre finančnú správu,
Spracovanie ročného hlásenia za zamestnancov pre finančnú správu,
Vyhotovenie ELDP,
Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov z/do poisťovní,
Vyhotovenie zmlúv, dohôd a dodatkov a i,
Zrážky zo mzdy,
Spracovanie dochádzky zamestnancov,
Vyhotovenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch,
Vyhotovenie potvrdenia o mesačnej mzde pre úrad práce,
Sumarizácie miezd a poistného,
Mzdové listy a mnoho iného...



DPH výkaz + kontrolný výkaz - mesačný platca    
DPH výkaz + kontrolný výkaz - kvartálny platca      
Súhrnný výkaz       
Vypracovanie zrážkovej dane   
Opravné/dodatočné podanie DPH+KV        
(na zodpovednosť klienta)              

33,00€/ks
50,00€/ks
20,00€/ks
15,00€/ks
33,00€/ks

Zastupovanie počas kontroly subjektu - štátna správa      
Výjazd na kontrolu subjektu     
Systémové otvorenie nového klienta  
Registrácia na platcu DPH    
Registrácia platiteľa poistného SP     
Registrácia platiteľa poistného ZP (UNI,Dov,VŠZP)      
Registrácia na daň zo závislej činnosti      
Spracovanie exekúcie    
Konzultácia         

33,00€/hod
30,00€/ks
50,00€/ks
50,00€/ks
50,00€/ks
50,00€/ks
30,00€/ks
20,00€/ks
50,00€/hod

DAŇOVÉ PRIZNANIA

Daňové priznanie typ A        
Daňové priznanie typ A - zahraničné príjmy       
Daňové priznanie typ A - kombinované príjmy       
Daňové priznanie typ B - nehnuteľnosť        
Daňové priznanie typ B - podnikanie paušál      
Daňové priznanie typ B - podnikanie + ÚZ      
Daňové priznanie právnickej osoby     
Daňové priznanie právnickej osoby - spiaca firma    
Daň z motorových vozidiel                 

15,00€/ks
20,00€/ks
30,00€/ks
50,00€/ks
60,00€/ks
140,00€/ks
od 350,00€
od 140,00€
10,00€/ks

Účtovná závierka je v cene daňového priznania právnickej osoby

SPRACOVANIE VÝKAZOV NA FSSR

REGISTRÁCIE & ZASTUPOVANIE
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33,00€/ks
50,00€/ks
20,00€/ks
15,00€/ks
33,00€/ks

33,00€/hod
30,00€/ks
50,00€/ks
50,00€/ks
50,00€/ks
50,00€/ks
30,00€/ks
20,00€/ks
50,00€/hod

DAŇOVÉ PRIZNANIA

Daňové priznanie typ A        
Daňové priznanie typ A - zahraničné príjmy       
Daňové priznanie typ A - kombinované príjmy       
Daňové priznanie typ B - nehnuteľnosť        
Daňové priznanie typ B - podnikanie paušál      
Daňové priznanie typ B - podnikanie + ÚZ      
Daňové priznanie právnickej osoby     
Daňové priznanie právnickej osoby - spiaca firma    
Daň z motorových vozidiel                 

15,00€/ks
20,00€/ks
30,00€/ks
50,00€/ks
60,00€/ks
140,00€/ks
od 350,00€
od 140,00€
10,00€/ks

SPRACOVANIE VÝKAZOV NA FSSR

REGISTRÁCIE & ZASTUPOVANIE

Individuálna konzultácia požiadaviek/fungovania 
spoločnosti na základe, ktorých sa vypracuje cenová ponuka                   zadarmo

Oboznámenie zamestnancov s firemnými predpismi na 
pracovisku klienta                                                                                          30,00€/hod

  +  káva, čaj, mlieko, minerálka v cene.
  

Audit
Kniha jázd - mesačne        
Kniha jázd - ročne       
Evidencia skladových zásob                           
Štatistika - mesačná                         
Štatistika - kvartálna                            
Kontrola účtovníctva       
Rekonštrukcia účtovníctva          
Vystavovanie faktúr v mene klienta        
Vystavenie upomienky pri faktúre po splatnosti     

dohodou
24,00€/ks
400,00€/ks
0,70€/ks
10,00€/ks
20,00€/ks
dohodou
dohodou
2,00€/ks
20,00€/ks

živnosť/koncesia          
SRO (jednoosobová)      
SRO so zamestnancami                      
Spracovanie VYF BOLT/UBER do 500ks                                   
                          nad 500ks           

 

60,00€ 
100,00€
dohodou
v cene
0,15€/ks

DP, ÚZ, podania žiadosti konzultácie, DPH, SV v cene.

INTERNÉ PREDPISY 

OSTATNÉ ÚKONY

DIGITÁLNE PLATFORMY - PAUŠÁL
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dohodou
24,00€/ks
400,00€/ks
0,70€/ks
10,00€/ks
20,00€/ks
dohodou
dohodou
2,00€/ks
20,00€/ks

INTERNÉ PREDPISY 

OSTATNÉ ÚKONY

INÉ SLUŽBY

Tvorba web stránky                        
Grafické práce ( vizitky, letáky, logá a pod.)  
Tlač a kopírovanie - čiernobielo A4    
Tlač a kopírovanie - farebne A4     
Služby Advokáta      
Vymáhanie pohľadávok   
SEO optimalizácia        

dohodou      
dohodou
0,05€/ks
0,08€/ks
dohodou
dohodou
dohodou

INFORMÁCIE

Cenník je uvedený bez DPH
Sme platci DPH podľa §4

Každá cena obsiahnutá v cenníku je na jeden úkon t.j.:

ks - kus
zam - zamestnanec

hod.- hodina
úz - účtovný zápis
ns - normostrana

Úkony a služby, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníku : cena je 
stanovená 

 
Našim klientom poskytujeme individuálne zľavy ! 
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INÉ SLUŽBY

dohodou      
dohodou
0,05€/ks
0,08€/ks
dohodou
dohodou
dohodou

07

NAŠI PARTNERI A PROGRAMY 


