, s.r.o.
A. Kmeťa 247, 020 01 Dolné Kočkovce, IČO: 36735272, IČ DPH: SK2022324348

CENNÍK ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB OD 01.10.2010
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
Uvedené ceny sú v mene € s DPH, ceny v zátvorkách bez DPH.
Počet účtovných
položiek
0 - 50
51 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 a viac

Cena za účtovnú položku
Neplatca DPH
Platca DPH
0,55 €
0,68 € (0,57 €)
0,52 €
0,65 € (0,55 €)
0,50 €
0,63 € (0,53 €)
0,47 €
0,60 € (0,50 €)
0,44 €
0,57 € (0,48 €)
0,42 €
0,55 € (0,46 €)
dohodou
Dohodou

Paušálna cena (za mesiac)
Neplatca DPH
Platca DPH
40,00 €
66,00 € (55,46 €)
55,00 €
72,00 € (60,50 €)
88,00 €
110,00 € (92,44 €)
125,00 €
150,00 € (126,05 €)
170,00 €
200,00 € (168,07 €)
200,00 €
240,00 € (201,68 €)
dohodou
dohodou

Za účtovnú položku sa rozumie zaúčtovanie faktúry vystavenej, faktúry prijatej, príjmového
pokladničného dokladu, výdavkového pokladničného dokladu, bankového pohybu na bankovom
výpise, záväzku, pohľadávky, interného dokladu.
V paušálnej cene je zahrnuté:
 peňažný denník - zápis účtovných prípadov
 pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov
 kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam vystavených a prijatých faktúr, prehľad o úhradách a
neuhradených faktúrach
 sledovanie oznamovacej povinnosti
 poradenstvo 3 hodiny mesačne
 spracovanie daňového priznania k DPH (u platcu), k dani z motorových vozidiel
 spracovanie ročnej účtovnej závierka vrátane daňového priznania k dani z príjmov a výkazov
 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia SZČO
Ostatné služby účtované pri spracovaní účtovníctva bez paušálnej ceny:
 Kniha jázd, cestovný príkaz alebo cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla –
spracovanie za 1 mesiac: 10,- € s DPH (8,40 € bez DPH)
 vypracovanie daňového priznania k DPH: 16,- € s DPH (13,45 € bez DPH)
 vypracovanie daňového priznania k dani z motorového vozidla: 2,50 € s DPH (2,10 € bez DPH)
 uzávierka roka, vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov + vypracovanie účtovných
výkazov: 66,- € s DPH (55,46 € bez DPH)
 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia SZČO: 7,50 € s DPH (6,30 € bez DPH) / SZČO
Uvedené ceny sú orientačné. Pri stanovení skutočnej ceny za spracovanie účtovníctva sa bude
prihliadať na celkovú náročnosť vedenia účtovnej evidencie danej účtovnej jednotky.
Kontakt: Ing. Martina Červená, uctovnictvo@mkcerveny.sk, 0907124006, 0915726000, osobne
v účtovnej kancelárii v Púchove na ulici 1. mája 1456 (bývalý Dom služieb, oproti hotelu Wili)

Registrácia: OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17504/R

www.mojauctovnicka.sk

