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Platný od 1.1.2022
Přistupujeme ke všem klientům individuálně. Máme stanoveny i dle dohody měsíční paušály, které zohledňují požadavky klienta.
Nicméně vycházíme z níže stanoveného ceníku.

Základní paušál
Vedení daňové evidence
paušál pro neplátce DPH
paušál pro identifikovanou osobu
paušál pro plátce DPH

Kč/měs.
550,00 Kč
650,00 Kč
1 900,00 Kč

Vedení účetnictví
paušál pro neplátce DPH
paušál pro identifikovanou osobu
paušál pro plátce DPH

Kč/měs.
1 100,00 Kč
1 200,00 Kč
2 900,00 Kč

Přiznání k DPH, SH, max. 20 dokladů
Přiznání k DPH, KH, SH, max. 20 řádků v peněžním
deníku/měs. každý další řádek je účtován dle
položkového ceníku níže

Přiznání k DPH, SH, max. 20 dokladů
Přiznání k DPH, KH, SH, max. 50 řádků v účetním
deníku/měs. každý další řádek je účtován dle
položkového ceníku níže

Položkový ceník
1 řádek v účetním deníku
položka importovaná bankovního
výpisu, GoPay…aj.
tisk dokladů z mailu - 1 doklad
tisk bankovního výpisu - 1 list
Cestovné

27,00 Kč
13,00 Kč
5,00 Kč
3,00 Kč
8,00 Kč

Kč/km - pro klienty nad 10 tis./měs. zdarma
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Hodinová sazba za každou započatou hodinu (účetní
poradenství)
Hodinová sazba za každou započatou hodinu (daňové
poradenství)

500,00 Kč
1 500,00 Kč

Zpracováváme také celou mzdovou a personální agendu. Uvádíme základní přehled cen:

Mzdové a personální zpracování
mzda prac. smlouva, DPČ –
1 zaměstnanec
DPP do 10 tis. - 1 zaměstnanec
výpočet srážek dle rozhodnutí (např. exekuce)
zasílání součinnosti (např. při exekucích)
zpracování docházky - 1 zaměstnanec
vyhotovení a zaslání ELDP - 1 zaměstnanec
Pracovní smlouva, mzdový výměr, hmotná odpovědnost - 1 zam.
DPP, DPČ
Vyúčtování daní ze ZČ/srážková daň vč. přílohy
roční zúčtování - 1 zaměstnanec
DPFO ZČ § 6 pro zaměstnance
kontrola MSSZ/PSSZ/OSSZ, zdravotních pojišťoven
kontrola FÚ, Inspektorát práce…aj.

Kč/měs.
240,00 Kč

60,00 Kč
250,00 Kč
300,00 Kč
30,00 Kč
70,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
500,00 Kč
300,00 Kč
350,00 Kč
1 000,00 Kč
hodinová sazba

zpracování mzdy, v ceně přihlášení
a odhlášení zaměstnanců, výstupní doklady,
různá potvrzení např. potvrzení o příjmu,
pro banku, ÚP…aj.
zpracování mzdy, potvrzení o příjmech

pozn. možný příplatek dle náročnosti,
např. pokud nejdou zálohy/srážky včas každý měsíc hrazeny
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Jednorázové úkony
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- pouze § 6 ZDP od
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- § 6, § 8, § 9, § 10 ZDP (různé kombinace) od
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 ZDP (různé kombinace) od
Přehledy sociálního a zdravotního pojištění
Přiznání k dani právnických osoba od
Přiznání ke spotřební dani od
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od
Přiznání k silniční dani
Přiznání k DPH, KH, SH (opravné, dodatečné)
na žádost klienta
Zpracování statistického výkazu – měsíční
Zpracování statistického výkazu - roční od
Odklad daňového přiznání
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obchodní
rejstřík
Vnitropodnikové směrnice

500,00 Kč pozn. možný příplatek dle náročnosti,
např. příjmy ze zahraničí
1 200,00 Kč pozn. možný příplatek dle náročnosti,
např. příjmy ze zahraničí
1 500,00 Kč pozn. možný příplatek dle náročnosti,
např. příjmy ze zahraničí
500,00 Kč cena za oba přehledy
3 000,00 Kč dle náročnosti
500,00 Kč dle náročnosti
700,00 Kč dle náročnosti
300,00 Kč do 3 vozidel + za každé další vozidlo 100 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč dle náročnosti
3 000,00 Kč
250,00 Kč
hodinová sazba

UPOZORNĚNÍ:
Expesní příplatek - pozdní dodání dokladů, služba předem nedomluvená

50%

