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Tax & Accounting cenník služieb
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vedenie účtovníctva
Otvorenie účtovníctva, registrácia k
daniam

120 EUR

VAT registrácia

400 EUR

Paušál za vedenie účtovníctva

30 EUR/mesiac (vrátane max. 20 účtov. položiek)

neplatca DPH
Paušál za vedenie účtovníctva

60 EUR/ mesiac (vrátane max. 40 účtov. položiek)

platca DPH
Každá ďalšia položka nad rámec
paušálu

1,15 EUR/položka
(do celkom 200 položiek)
1,05 EUR/položka
(počínajúc položkou 201 a nasledujúce)
Nad 400 položiek je možné dojednať cenu za vedenie
účtovníctva individuálne.

Priznanie k DPH a kontrolné
hlásenie vrátane podania
daňovému úradu

60 EUR/mesiac

Súhrnné hlásenie DPH vrátane
podania daňovému úradu

30 EUR/mesiac

Riadna účtovná závierka vrátane
podania daňovému úradu

Priemerná výška mesačnej fakturácia (paušál + dodatočné
položky) za obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.
Minimálne však 250 eur.

Priznanie k dani z príjmov vrátane
podania daňovému úradu

50 % priemernej výšky mesačnej fakturácia (paušál +
dodatočné položky) za obdobie, za ktoré sa zostavuje
účtovná závierka. Minimálne však 180 eur.

Mzdová evidencia a evidencia
zamestnancov
Mzdová evidencia

12 EUR/mesiac/zamestnanec
(do celkom 10 zamestnancov)
10 EUR/mesiac/zamestnanec
(počínajúc zamestnancom 11 do celkom 30 zamestnancov)
9,5 EUR/mesiac/zamestnanec
(počínajúc zamestnancom 31 a nasledujúce)
Nad 50 zamestnancov je možné dojednať cenu za mzdovú
evidenciu individuálne.

Príprava zákonných výkazov pre
daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, a
zdravotné poisťovne pre každého
zamestnanca vr. podanie na tieto
inštitúcie

15 EUR/report
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Registrácia, odhlásenie a zmeny
registrácií pre zamestnancov
slovenskej národnosti u príslušných
inštitúcií vrátanie prípravy
a vyhotovenia vyhlásení
a formulárov pre za počatie
mzdovej agendy

6,5 EUR/aktivita

Vydanie potvrdenia o mzde
zamestnanca na vyžiadanie

6,5 EUR/aktivita

Vydanie potvrdenia o zamestnaní

6,5 EUR/aktivita

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

15 EUR/zamestnanec

Ostatné služby
Daňové poradenstvo, konzultácie,
rokovania s úradmi, zastupovanie v
daňovom riadenie pod.

Platí dohodnutá hodinová sadzba.

Paušál/cena položky v sebe zahŕňa všetky výdavky a ďalej odovzdanie a prevzatia dokladu, formálnu
kontrolu 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, faktickú kontrolu dokladu z hľadiska zákona o dani z príjmov, zákona o účtovníctve
zákona o DPH.
Hodinová sadzba nezahŕňa hotové výdavky (súdne a správne poplatky, náklady na znalecké posudky,
cestovné mimo územia Bratislavy, poštové poplatky apod.)
Odmena je uvedená bez DPH.
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