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Účtovníctvo / Ekonomické služby a hlásenia

Účtovníctvo, Dane, Mzdy

Položka

Cena (EUR)

Základný balík účtovníctva pre neplatiteľa DPH (cena za mesiac) *

65 €

Základný balík účtovníctva pre platiteľa DPH (cena za mesiac) * / **

100 €

1 účtovná položka nad rámec základného balíka v kalendárnom mesiaci
(do 200 položiek)

1,00 €

1 účtovná položka nad rámec základného balíka v kalendárnom mesiaci
(200-499 položiek)

0,90 €

1 účtovná položka nad rámec základného balíka v kalendárnom mesiaci
(od 500 položiek)

0,80 €

1 účtovná položka spracovaná automatizovane (eshop a iné)

podľa dohody

Účtovné a ekonomické poradenstvo (cena za hodinu)
Výkaz pre Štatistický úrad SR mesačný / kvartálny***

40 €
od 15 / 30 €

Intrastat hlásenie ***

od 20 €

Avízo na literárny / umelecký fond ****

od 10 €

Osobitné štatistky, prehľady, výstupy a reporting z účtovníctva a financií mimo
základných možností účtovného programu (cena za hodinu)

40 €

Implementačné práce spojené so zavedením účtovného programu / IT podpora
(cena za hodinu)

40 €

Iné ekonomické alebo administratívne práce (napr. vypĺňanie tlačív pre banku) ***

*
**
***
****

od 20 €

v cene je zahrnuté: 20 účtovných položiek; účtovné a ekonomické poradenstvo v trvaní 1 hodina; štatistiky, prehľady a
reporting z príslušného účtovného programu
v cene je zahrnuté: podávania mesačných daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov
konečná cena závisí od celkového rozsahu práce, požiadaviek klienta ako aj jeho súčinnosti pri finalizácii podkladov
minimálna cena do 10 položiek honorárov na 1 avíze. Každá ďalšia položka / honorár nad 10 položiek = 1 €

Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov SR.
Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od dohody zmluvných strán.
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Daňové služby / Daňové poradenstvo

Účtovníctvo, Dane, Mzdy

Položka
Daňové priznanie na daň z príjmov právnickej osoby vrátane účtovnej závierky *

Cena (EUR)
od 200 €

Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa vrátane účtovnej závierky *

od 90 €

Daňové priznanie fyzickej osoby typ B *

od 70 €

Daňové priznanie fyzickej osoby typ A

35 €

Dodatočné daňové priznanie vrátane kontrolného a súhrnného výkazu **

30 €

Daňové poradenstvo (cena za hodinu)

90 €

Daň z motorových vozidiel ***

35 €

Daň z nehnuteľnosti *
Osobitné daňové priznanie / hlásenie zrážkovej dane (napr. umelec) ****

od 30 €
15 €

Zastupovanie vo veci miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly (cena za hodinu)

50 €

Registrácia na DPH podľa §7 alebo §7a

130 €

Registrácia na DPH podľa §4

od 470 €

Súhrnný výkaz k DPH pre registrovaných podľa §7 alebo §7a - neplatiteľ DPH

10 €

Vypracovanie daňového priznania k DPH podľa §7 alebo §7a - neplatiteľ DPH

10 €

*
**
***
****

konečná cena závisí od celkového rozsahu práce, požiadaviek klienta ako aj jeho súčinnosti pri finalizácii podkladov
uplatňuje sa v prípade, ak klient neskoro doručil, alebo zmenil faktúru, resp. zlyhanie či nesprávne informácie a podklady
boli na strane klienta
cena platí pre daňové priznanie vrátane 2 motorových vozidiel; každé ďalšie motorové vozidlo + 10 €
cena platí pre daňové priznanie vrátane 2 umelcov; každý ďalší umelec + 10 €

Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov SR.
Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od dohody zmluvných strán.
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Mzdové účtovníctvo / Výplatné pásky

Účtovníctvo, Dane, Mzdy

Položka
Základný balík mzdového účtovníctva

Cena (EUR)
19 €

(v cene je kompletné mzdové účtovníctvo 1. zamestnanca * za kalendárny mesiac)

Mzdové účtovníctvo za 1 zamestnanca * za kalendárny mesiac nad rámec základného
balíka

13 €

(cena je platná pri počte do 3 zamestnancov u jedného zamestnávateľa)

Mzdové účtovníctvo za 1 zamestnanca * za kalendárny mesiac nad rámec základného
balíka

11 €

(cena je platná pri počte od 4 do 20 zamestnancov u jedného zamestnávateľa)

Mzdové účtovníctvo za 1 zamestnanca * za kalendárny mesiac nad rámec základného
balíka

10 €

(cena je platná pri počte 21-50 zamestnancov u jedného zamestnávateľa)

Mzdové účtovníctvo za 1 zamestnanca * za kalendárny mesiac nad rámec základného
balíka

9€

(cena je platná pri počte 51 a viac zamestnancov u jedného zamestnávateľa)

Prihlásenie zamestnávateľa na daňový úrad, zdravotnú a sociálnu poisťovňu **

15 €

Ročné zúčtovanie za zamestnanca

10 €

Prihlásenie alebo Odhlásenie zamestnanca * + zavedenie jeho karty

10 €

Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti ***

15 €

Potvrdenie pre zamestnanca na základe osobitnej požiadavky

15 €

Asistencia pri vypracovaní podkladov k mzdám (cena za hodinu)

30 €

Mzdové poradenstvo (cena za hodinu)

40 €

*
**
***

na účely tohto cenníka sa za zamestnanca považuje aj dohodár
cena platí samostatne pre každú jednu inštitúciu, resp. každú zdravotnú poisťovňu
v cene sú zahrnutí 3 zamestnanci *; za každého ďalšieho zamestnanca sa účtuje + 5 €

Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov SR.
Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od dohody zmluvných strán.
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Transferové oceňovanie / dokumentácia

Účtovníctvo, Dane, Mzdy

Položka
Transferová dokumentácia – SKRÁTENÁ

Cena (EUR)
od 399 €

(určená najmä pre tuzemské / vnútroštátne transakcie; je obsahovo najstručnejšia a vyžaduje menej
administratívnej náročnosti na vypracovanie)

Transferová dokumentácia – ZÁKLADNÁ

od 599 €

(určená najmä pre spoločnosti, ktoré sú určitou formou spriaznené s inou zahraničnou spoločnosťou; ide
o dokumentáciu, ktorá je podstatne obsiahlejšia po formálnej ako aj obsahovej stránke)

Transferová dokumentácia – ÚPLNÁ

od 999 €

(určená najmä pre väčšie spoločnosti s hlbším globálnym zameraním a štruktúrou spoločností, spoločnosti
umorujúce daňovú stratu alebo čerpajúce daňové úľavy a stimuly; dokumentácia obsahuje značne podrobné
informácie o spoločnosti ako aj o celkovej skupine, no hlavne tzv. bench mark analýzu)

Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov SR.
Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od dohody zmluvných strán.
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Virtuálne sídlo, administratíva a korporátne služby
Účtovníctvo, Dane, Mzdy

Balík

Cena mimo balíka

Silver

Gold

Platinum

Cena / 1 mesiac *

-

25 €

30 €

36 €

Adresa virtuálneho sídla

-

ü

ü

ü

Meno firmy na schránke

-

ü

ü

ü

Osobný odber pošty

-

ü

ü

ü

Preberanie a úschova zásielok

-

ü

ü

ü

nad limit 0.5 € / ks

ü

ü

ü

Scan zásielky
Limit 15ks / mesiac

6€

û

ü

-

Scan zásielky
Limit 30 ks / mesiac

10 €

û

û

ü

û

û

ü
1 hodina /
mesačne

û

û

ü

Notifikácia o zásielkach emailom **

Použitie zasadacej miestnosti pre
rokovania

Preposielanie listových zásielok v
rámci SR - max 30 ks
1x mesačne (max 2 000g, max
rozmery 20cm x 2cm x 10cm)

*
**

10 €
/ 1 hodina

12 €

každý balík musí byť predplatený minimálne na 12 mesiacov - pri predplatení 24 mesačného obdobia dostáva klient
bezplatne 1 mesiac služieb; pri nákupe 36 mesačného obdobia dostane klient zdarma 2 mesiace služieb
limit znamená priemerné množstvo pošty, maximálne 30 ks / mesiac

Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov SR.
Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od dohody zmluvných strán.

6

Ďalšie kancelárske a firemné služby
Preposielanie listových zásielok do sveta max 30 ks
1x mesačne (max 2 000g, max rozmery 20cm x 2cm x 10cm)

Cena (EUR)
Cena závisí od vybranej
krajiny

Preposielanie balíkov v rámci SR (1 balík do 4kg)
Preposielanie balíkov do sveta (1 balík do 4kg)
Zastupovanie klienta pri preberaní zásielok do štátnej e-government
emailovej schránky (Slovensko)

15 € / ks
Cena závisí od vybranej
krajiny
20 € / mesiac

Poznámka: Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov SR.
Finálna cena sa môže líšiť v závislosti od dohody zmluvných strán.

7

Účtovníctvo, Dane, Mzdy
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