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

CENNÍK ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB OD 01.10.2010
PODVOJNÉ 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
0,80 €
1,00 € (0,84 €)
0,78 €
0,98 € (0,82 €)
0,75 €
0,95 € (0,80 €)
0,72 €
0,92 € (0,77 €)
0,69 €
0,89 € (0,75 €)
0,66 €
0,86 € (0,72 €)
dohodou
Dohodou

Paušálna cena (za mesiac)
Neplatca DPH
Platca DPH
50,00 €
70,00 € (58,82 €)
99,00 €
120,00 € (100,84 €)
126,00 €
176,00 € (147,90 €)
190,00 €
250,00 € (210,08 €)
250,00 €
340,00 € (285,71 €)
300,00 €
416,00 € (349,58 €)
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:
 hlavná kniha - zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
 účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov
 saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených
faktúrach
 sledovanie oznamovacej povinnosti
 vytvorenie účtovnej osnovy
 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
 vyhotovenie zápisu z valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku + Vyhotovenie
dokumentov potrebných na založenie do Zbierky listín na okresných súdoch
Ostatné služby účtované pri spracovaní účtovníctva bez paušálnej ceny:
 vypracovanie daňového priznania k DPH: 20,- € s DPH (16,81 € 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: 145,- € s DPH (121,85 € bez DPH)
 vyhotovenie zápisu z valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku + Vyhotovenie
dokumentov potrebných na založenie do Zbierky listín na okr. súdoch: 18,- € s DPH (15,13 €
bez DPH)
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)
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