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Dane & Účtovníctvo Cenník služieb  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Vedenie účtovníctva  

Otvorenie účtovníctva, registrácia 
k daniam (s výnimkou DPH)  

200 EUR 

Paušál za vedenie účtovníctva 40 EUR/mesiac (vrátane max. 40 účtovných položiek) 

Každá ďalšia položka nad rámec 
paušálu 

1 EUR/položka 

 Nad 300 položiek = 300 EUR/ mesiac je možné dojednať 
cenu za vedenie účtovníctva individuálne. 

Priznanie k DPH a kontrolné 
hlásenie vrátane podania 
daňovému úradu 

40 EUR/mesiac 

Súhrnné hlásenie DPH vrátane 
podania daňovému úradu 

30 EUR/mesiac 

Riadna účtovná závierka a 
priznanie k dani z príjmov vrátane 
podania daňovému úradu 

Priemerná výška mesačnej fakturácia (paušál + dodatočné 
položky) za obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. 
Minimálne však 240 EUR. 

Mzdová evidencia  

Za každého zamestnanca 14 EUR/mesiac 

 Nad 20 zamestnancov je možné dojednať cenu individuálne. 

Príprava zákonných výkazov pre 
daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, a 
zdravotné poisťovne pre každého 
zamestnanca 

14 EUR/report 

Registrácia, odhlásenie a zmeny 
registrácií pre zamestnancov 
slovenskej národnosti u príslušných 
inštitúcií vrátanie vyhotovenia 
vyhlásení a formulárov pre 
započatie mzdovej agendy 

14 EUR/aktivita 

Vydanie potvrdenia o zamestnaní  
a vydanie potvrdenia o mzde 
zamestnanca na vyžiadanie 

14 EUR/aktivita 

Ročné zúčtovanie dane 
zamestnanca na vyžiadanie, 
vrátanie ročného priznania k dani z 
príjmov a podania daňovému 
úradu 

40 EUR/zamestnanec 
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Ceny sú uvedené bez DPH. 

Ceny zahŕňa všetky výdavky a ďalej odovzdanie a prevzatie dokladu, formálna kontrola dokladu z 
hľadiska zákona o dani z príjmov, zákona o účtovníctve a zákona o DPH pred jeho zaúčtovaním, 
zaúčtovanie dokladu na príslušný účet, resp. zaúčtovanie dane z pridanej hodnoty v zákonnej výške. 
Odmena nezahŕňa vecné posúdenie dokladu, skúmanie pravdivosti údajov na doklade ani posúdenie 
okolností, ktoré z dokladu nevyplývajú a ktoré napriek tomu môžu mať nadväznosť na vedenie 
účtovníctva a vykazovanie daní. Klient je povinný upozorniť vždy dopredu na okolnosti účtovného 
prípadu, ktoré z dokladu nevyplývajú a ktoré majú vplyv na správne zaúčtovanie a vykazovanie daní. 
Odmena za služby v tejto prílohe neuvedenej bude účtovaná vo výške dohodnutej hodinovej sadzby. 


