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Ceník služeb Tax & Accounting
ČESKÁ REPUBLIKA
Vedení účetnictví
Otevření účetnictví, registrace k
daním

3.000 Kč

Paušál za vedení účetnictví
neplátce DPH

500 Kč/měsíc (zahrnuje max. 20 účetních položek)

Paušál za vedení účetnictví
plátce DPH

1.000 Kč/měsíc (zahrnuje max. 40 účetních položek)

Každá další položka nad rámec
paušálu

25 Kč/položka
(do celkem 200 položek = do 5.000 Kč/měsíc)
20 Kč/položka
(počínajíc položkou 201 a následující)
Nad 300 položek/měsíc je možné sjednat cenu za vedení
účetnictví individuálně.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
včetně podání na FU

800 Kč/měsíc

Souhrnné hlášení včetně podání na
FU

500 Kč/měsíc

Účetní závěrka a přiznání k dani
z příjmů včetně podání na FU

Průměrná výše měsíční fakturace (paušál + dodatečné
položky) za období, za které se vypracovává účetní závěrka.
Minimálně však 5.000 Kč.

Mzdová evidence
Za každého zaměstnance

250 Kč/měsíc
(do celkem 10 zaměstnanců)
200 Kč/měsíc
(počínaje zaměstnancem 11 do celkem 30 zaměstnanců)
150 Kč/měsíc
(počínaje zaměstnancem 31 a více)
Nad 50 zaměstnanců/měsíc je možné sjednat cenu za
vedení mzdové evidence individuálně.

Příprava zákonných výkazů pro
finanční úřad, správu sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny
za zaměstnance včetně podání
těmto institucím

250 Kč/report

Registrace, odhlášení, změna
registračních údajů zaměstnanců
české národnosti včetně vyhotovení
prohlášení a formulářů

150 Kč/aktivita

Vydání potvrzení o mzdě
zaměstnance na požádání

150 Kč/aktivita
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Vydání potvrzení o zaměstnání

150 Kč/aktivita

Roční zúčtování daně z příjmů
zaměstnance na požádání, včetně
ročního přiznání k dani z příjmů a
podání na FU

300 Kč/zaměstnanec

Další služby
Daňové poradenství, konzultace,
jednání s úřady, zastupování v
daňovém řízení apod.

Platí sjednaná hodinová sazba

Paušál/cena položky v sobě zahrnuje všechny výdaje a dále předání a převzetí dokladu, formální
kontrola dokladu z hlediska zákona o daní z příjmů, zákona o účetnictví a zákona o DPH před jeho
zaúčtováním, zaúčtování dokladu na příslušný účet, resp. zaúčtování daně z přidané hodnoty
v zákonné výši, faktická kontrola dokladu z hlediska zákona o daní z příjmů, zákona o účetnictví a
zákona o DPH.
Hodinová sazba nezahrnuje hotové výdaje (soudní a správní poplatky, náklady na znalecké posudky,
jízdné mimo území Hl. m. Prahy, poštovní poplatky apod.)
Odměna je uvedena bez DPH.
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