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Ceník služeb
Ceny v uvedeném ceníku slouží pro provedení počáteční kalkulace. Strom života je zelený a nelze vše poskládat do tabulky. 

S každým zákazníkem proto dopředu probereme rozsah a náročnost účetních operací. Na základě těchto zjištění, pak vypracujeme konkrétní nabídku.  

Nejsme plátci DPH

Účetnictví & daňová evidence (jednoduché účetnictví)

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) 500 Kč měsíční minimální paušál

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) 18 Kč zpracování faktur, pokladních dokladů, interních dokladů ... (cena za doklad, ne položka deníku)

12 Kč položka bankovního výpisu (likvidovaná ručně)

Účetnictví  1 000 Kč měsíční minimální paušál

Účetnictví 36 Kč zpracování faktur, pokladních dokladů, interních dokladů ... (cena za doklad, ne položka deníku)

12 Kč položka bankovního výpisu (likvidovaná ručně)

Doklady importované elektronicky do účetního programu -40,00%

Kontrola účetnictví (vzdálený přístup, pobočkové zpracování ) 8 Kč řádek (minimálně 1000 Kč/měsíc)

Vyúčtování služební cesty tuzemsko 100 Kč

Vyúčtování služební cesty zahraničí 200 Kč

Skladová evidence  15 Kč položka

Kniha jízd 15 Kč řádek

Účetní závěrka 1/12 ceny včetně přípravy  výkazů k podání do Veřejného rejstříku

Příplatek za střediska, zakázky, zahraničí 30% 30%

Příplatek za předání dokladů méně než 10 pracovních dnů před 30%

termínem odevzdání podání / přiznání (z konečné ceny)

Zpětná rekonstrukce účetnictví 50% připočtených k celkové ceně, která by vycházela při normálním zpracování  účetnicvtí

Konzultace, registrace & související služby (pro smluvní klienty vybrané služby zdarma)

Zastupování na úřadech státní správy 550 Kč hodina (účtována každá započatá 1/2 hodina)

Účetní a ekonomické poradenství 800 Kč hodina (účtována každá započatá 1/2 hodina)

Registrace k daním – silniční, závislá činnost, srážková, spotřební …  500 Kč 1 registrace

Registrace k DPH – po dosažení zákonného obratu 500 Kč

Registrace k DPH – dobrovolná 2 500 Kč zpracování registrace, podnikatelského záměru, majetek, klienti, zakázky, smlouvy …

Vystavení faktury vydané za klienta 20 Kč faktura

Cestovní náhrada / km 11 Kč minimálně 100 Kč

Skladné - při nevyzvednutí dokladů ve stanovené lhůtě 10 Kč šanon / měsíc

Odklad daně z příjmů od 3000 Kč individuální cena daňového poradce

Daňová agenda & přílohy 

Přiznání k DPFO – nepodnikatel / zaměstnanec 500 Kč pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR (§ 6)

Přiznání k DPFO 1 500 Kč také pro zaměstnance mající i jiné příjmy z ČR, v závislosti na náročnosti zpracování může být cena vyšší

Vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny 250 Kč

Vyúčtování záloh pro OSSZ (MSSZ, PSSZ) 250 Kč

Přiznání k DPPO 2 500 Kč v závislosti na náročnosti zpracování může být cena vyšší

Zpracování výsledovky 500 Kč

Zpracování rozvahy 500 Kč

Zpracování přílohy k DPPO 500 Kč

Přiznání ke spotřební dani  500 Kč za každé podání

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty 500 Kč za každé podání

Kontrolního hlášení 300 Kč do 50 položek - za každé podání

500 Kč 51 a více položek - za každé podání

Souhrnného hlášení 300 Kč

Přiznání k silniční dani 500 Kč + 50 Kč za každé vozidlo nad 3 vozidla

Vyúčtování daně ze závislé činnosti 500 Kč

Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou 500 Kč

Zpracování statistických výkazů 250 - 2500 Kč v závislosti na náročnosti zpracování 

Personalistika & mzdy

Mzdová agenda zaměstnanec / měsíc (HPP, DPČ) 200 Kč včetně podávání měsíčních přehledů na ČSSZ a ZP

Mzdová agenda zaměstnanec / měsíc (DPP) 100 Kč

Exekuce zaměstnance / měsíc 100 Kč každá exekuce - výpočet, součinnost s exekutorem, administrativa spojená s exekucí …

Personální administrativa (zaměstnanec / rok) 250 Kč smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování, přihlášení & odhlášení zaměstnance (ČSSZ, ZP) …


