Cenník účtovných a súvisiacich služieb
služba
zaúčtovanie dokladov
do 600 účtovných položiek
od 601 do 1200 účtovných položiek
od 1201 do 1800 účtovných položiek
nad 1801 účtovných položiek
elektronicky spracované položky **

www.uctovnictvo-nakluc.sk
jednotka
účtovná položka *
účtovná položka *
účtovná položka *
účtovná položka *
účtovná položka *

cena za jednotku
0,80 €
0,70 €
0,60 €
0,50 €
0,20 až 0,40 €

* účtovná položka predstavuje jeden zápis v účtovnom denníku (podvojné účtovníctvo), resp. jeden zápis v peňažnom denníku a
ostatných účtovných knihách (jednoduché účtovníctvo)
* cena sa určuje podľa rozsahu účtovníctva za spracúvané obdobie (mesiac, alebo štvrťrok), jednotková cena je platná pre daný
rozsah počtu účtovných položiek (napr. pri rozsahu 1000 účtovných položiek je cena: 600x 0,80 Eur + 400x 0,70 Eur = 760,- Eur)
** elektronicky spracované položky predstavujú klientom dodané verifikované elektronické dáta, spôsobilé na priame zaúčtovanie;
cena sa určuje dohodou najmä v závislosti na miere automatizácie procesov

ostatné účtovné práce, administratívne práce a poradenstvo
administratívne práce *
práce nad rámec - junior účtovník **
práce nad rámec - senior účtovník **
ročná účtovná závierka (jednoduché účtovníctvo, podvojné
účtovníctvo - mikro účtovná jednotka)
ročná účtovná závierka (podvojné účtovníctvo - malá
účtovná jednotka)
ročná účtovná závierka (podvojné účtovníctvo - veľká
účtovná jednotka)

hodina
hod.
hod.

15,00 €
resp. zadarmo
15,00 €
25,00 €

paušál

150,00 €

paušál

250,00 €

paušál

500,00 €

* administratívne práce do 1 hodiny za mesiac sú zahrnuté v cene za zaúčtovanie dokladov, sadzba 15,- Eur / hod. sa uplatňuje od
druhej hodiny
** práce nad rámec bežného účtovania, podľa osobitnej požiadavky alebo dohody s klientom, najmä spracovanie rôznych
prehľadov, operatívnej evidencie, potvrdení, konzultácie a poradenstvo a pod.

dane
daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný
výkaz, súhrnný výkaz

paušál

daňové priznanie k dani z príjmov PO *

paušál

daňové priznanie k dani z príjmov FO *
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

paušál
vozidlo

40,00 €
150,00 €
resp. zadarmo
100,00 €
resp. zadarmo
7,50 €

* v prípade, že klientovi bolo vedené účtovníctvo, je cena za daňové priznanie k dani z príjmov zahrnutá v cene za účtovnú závierku
a klient za daňové priznanie už neplatí

mzdy a personalistika
výpočet miezd a odvodov *
prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov (registračné listy,
oznámenia ZP), ELDP a pod.
personalistika **
ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca

osoba/mesiac

7,50 €

úkon
osoba/mesiac
osoba

1,00 €
10,00 €
20,00 €

* sadzba pre výpočet miezd a odvodov sa použije v prípade, že klient si zabezpečuje personalistiku ** samostatne a z našej strany
sa vykonáva len výpočet miezd a podávanie výkazov
** personalistika zahŕňa komplexne vedenie osobných zložiek zamestnancov, prípravu pracovných zmlúv, dodatkov, ukončení a
iných súvisiacich dokumentov, výpočet miezd a odvodov a podanie výkazov

ostatné služby
zastupovanie klienta pred verejnou inštitúciou (daňový
úrad, poisťovňa)
prevzatie dokladov u klienta (Bratislava)
elektronické podanie

hodina
paušál
podanie

25,00 €
20,00 €
0,50 €
platný od 01.05.2021

