CENNÍK SLUŽIEB
ÚČTOVNÍCTVO
Podvojné účtovníctvo
Cena za spracovanie podvojného účtovníctva sa odvíja od náročnosti konkrétneho účtovníctva, ktorú
nie je možné vopred odhadnúť. Každú cenovú ponuku prispôsobujeme individuálnym potrebám a
požiadavkám konkrétneho zákazníka. V našom cenníku uvádzame minimálnu cenu za spracovanie
podvojného účtovníctva.
Cena za spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:
➢

spracovanie účtovných dokladov zákazníka;

➢

vedenie účtovných kníh;

➢

vedenie pokladničnej knihy;

➢

vypracovanie saldokonta odberateľov a dodávateľov;

➢

evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

➢

evidenciu účtovných a daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Základný paušál

Od 125€ / 100 účtovných položiek

Účtovná položka nad rámec paušálu

1,39 €

Účtovná položka je jeden zápis v účtovnom denníku, ktorý má stranu MD a DAL.
Klientom, ktorých rozsah účtovníctva presahuje 100 účtovných položiek mesačne pripravujeme
výhradne individuálne cenové ponuky.

On-line prístup do účtovníctva

19 € / mesiac / prístup

On-line prístup do účtovníctva Vám umožňuje získať plnú kontrolu nad ekonomickým životom Vašej
spoločnosti. Získané informácie Vám umožnia efektívne riadiť Vašu spoločnosť.

Jednoduché účtovníctvo
Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva sa odvíja od počtu dokladov za mesiac alebo štvrťrok.
Radi Vám pripravíme cenovú ponuku šitú na mieru podľa Vašich individuálnych potrieb.
Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:
➢
vedenie peňažného denníka;
➢
evidenciu pohľadávok a záväzkov;
➢
evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Paušál do 100 položiek
Paušál nad 100 položiek
Účtovná položka nad rámec paušálu

95 €
dohodou
0,99 €

1.3. Doplnkové
Doplnkové
služby
služby
Vypracovanie účtovnej závierky v podvojnom
účtovníctve (riadna, mimoriadna, priebežná)
Rekonštrukcia účtovníctva

Od 150 € / do 100 účtovných položiek
dohodou

Vypracovanie podkladov pre banku podľa
požiadaviek klienta

40 € / hod

Vypracovanie hlásení pre Štatistický úrad SR

30 € / hod

Vypracovanie hlásení pre potreby NBS

30 € / hod

Intrastat – vypracovanie hlásenia
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
(smernica pre vedenie účtovníctva, pre cestovné náhrady)

Prenájom sídla spoločnosti s triedením pošty
Paušálne režijné náklady

8 € / riadok
dohodou
15 € / mesiac
7 € / mesiac

Ostatné administratívne činnosti nad rámec
zmluvy

50 € / hod

Účtovné poradenstvo

70 € / hod

MZDY
Mzdy I (1-15 zamestnancov)

15 € / zamestnanec

Mzdy II (16-50 zamestnancov)

13 € / zamestnanec

Mzdy III (51 a viac zamestnancov)

11 € / zamestnanec

Spracovanie miezd za zamestnanca na
materskej a rodičovskej dovolenke

50% zo zmluvne dohodnutej ceny
za spracovanie miezd u danej spoločnosti

Cena za spracovanie mzdy zahŕňa:
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

samotný výpočet mzdy;
vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na
daň zo závislej činnosti;
vypracovanie a zasielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
zo závislej činnosti;
tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky);
vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne;
prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne;
všetky úkony od nástupu zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup
z pracovného pomeru s výnimkou prihlášok a odhlášok.

Registrácia novovzniknutej firmy do zdravotnej,
Sociálnej poisťovne

50 €

Prihláška/Odhláška zamestnanca do Sociálnej a
zdravotnej poisťovne

4 € / doklad

Vystavenie dokladov zamestnancovi pri ukončení
pracovného pomeru
Evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej
mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov

Ročné zúčtovanie dane

13 €

13 €

Podpora klienta pri vzniku spoločnosti
Poradíme AKO začať so zamestnávaním zamestnancov a dohodárov
Poradíme AKO si vypočítať celkovú cenu práce
Poradíme AKO optimalizovať náklady na zamestnancov

od 30 € / hod

Podpora klienta pri odmeňovaní štatutárov
Ako často a koľko vyplácať?
Vyplácať odmenu z nákladov alebo z dividendov?
Ako docieliť čo najvyššie netto odmeny pri brutto náklade
respektíve naopak?
Poradenstvo a prepočty príkladov z praxe

Podpora klienta pri zamestnávaní cudzincov
Zamestnávate cudzincov? Aké máte povinnosti?

Podpora klienta pri vysielaní zamestnancov do
zahraničia

od 30 € / hod

od 30 € / hod
30 € / hod

Aké má klient povinnosti pri vysielaní zamestnancov do zahraničia?

Školenie na mzdy
Školenie o aktuálnych zmenách v mzdách, ročné zúčtovanie dane,
cestovné náhrady, benefity

Iné (ostatné) služby nad rámec spracovania miezd
Potvrdenia o príjme, mailové / telefonické poradenstvo okrem vyššie
uvedených

dohodou
30 € / hod

DAŇOVÉ PORADENSTVO A DAŇOVÉ PRIZNANIA
Vypracovanie daňového priznania k dani z
príjmov PO
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
FO typ A
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
FO typ B
Daňové priznanie s daňovou evidenciou podľa Zákona o dani z
príjmov (podnikanie – paušálne výdavky, prenájom nehnuteľnosti)

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
FO typ B

Daňové priznanie pri vedení jednoduchého účtovníctva
Cena zahŕňa aj spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom
účtovníctve (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a
výdavkoch)

od 150 €

od 50 €

od 100 €

od 150 €

Vypracovanie dodatočného daňového priznania k
dani z príjmu FO

od 100 €

Vypracovanie dodatočného daňového priznania k
dani z príjmu PO

od 200 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z
pridanej hodnoty (riadne, opravné, dodatočné)

od 30 €

Vypracovanie kontrolného výkazu k dani z
pridanej hodnoty (riadny, opravný, dodatočný)

od 30 €

Spracovanie súhrnného výkazu DPH
(riadny, opravný, dodatočný)

od 30 €
30 € / oznámenie

Oznámenie o odvedení zrážkovej dane

50 € / žiadosť

Refundácia DPH zo zahraničia
Vypracovanie daňového priznania k dani z
nehnuteľnosti

50 € / nehnuteľnosť

Vypracovanie daňového priznania k dani z
motorových vozidiel

5 € / vozidlo

Daňové poradenstvo

od 100 € / hod

(nad rámec zmluvy, podľa požiadaviek klienta)

Príprava podkladov na daňovú kontrolu

30 € / hod

Zastupovanie klienta na daňovom úrade alebo
inej inštitúcii

70 € / hod

Čas strávený cestovaním na zastupovanie klienta

15 € / hod

Cestovná náhrada za použitie motorového vozidla

0,25 € / km
50 €

Registrácia daňového subjektu (pridelenie DIČ)

Registrácia daňového subjektu na platiteľa DPH
podľa § 4 Zákona o DPH

dobrovoľná
povinná

od 300 €
od 150 €

Registrácia daňového subjektu na pridelenie
IČ DPH podľa § 7 alebo §7a Zákona o DPH

150 €

Ohlásenie zmien správcovi dane

bezplatne

(zmena názvu, adresy sídla, prihlásenie novej prevádzky a pod.)

Registrácia elektronickej registračnej pokladnice
do 24 hod.

150 €

Registrácia elektronickej registračnej pokladnice
do 3 dní

50 €

Registrácia virtuálnej registračnej pokladnice
do 24 hod.

75 €

Registrácia virtuálnej registračnej pokladnice
do 3 dní

30 €

Ohlásenie zmien alebo odhlásenie registračnej
pokladnice (elektronickej alebo virtuálnej)

30 €

Ceny sú uvedené bez DPH, Cenník platný od 15.1.2019
www.consultare.sk

obchod@consultare.sk

