Právnické osoby (s.r.o.)
Účtovná položka v peňažnom denníku
Daňové priznanie k DPH
Daňové priznanie k dani z mot. vozidiel
Ročná účtovná závierka pre klientov
Štatistické výkazy / Intrastat podania
Spracovanie miezd zamestnancov
Ročné zúčtovanie miezd zamestnancov
Iné konzultácie

Cena
0,60 Eur
V cene
V cene
V cene
V cene
V cene
V cene
V cene

Fyzické osoby (živnostníci)

Cena

Účtovný zápis v peňažnom denníku
Daňové priznania a ostatné služby
Daňové priznanie - paušálne výdavky

0,60 Eur
V cene
25 Eur

Mzdy a personalistika
Spracovanie mesačnej agendy zamestnanca

Cena
8 Eur

Príklady kalkulácie mesačných nákladov:

KLIENT č. 1 – Tvorba webových stránok
Poskytované služby:







Neplatca DPH
Vedenie podvojného účtovníctva
Vystavené faktúry – 10 mesačne
Došlé faktúry a pokladničné doklady – 20 mesačne
Bankový výpis – 10 pohybov mesačne
1 zamestnanec

Klient za počet účtovných zápisov (10x2 + 30x2 + 10 = 90 zápisov) mal s účtovníčkou
dohodnutú odmenu 0,50 Eur za účtovnú položku, minimálne však 50 Eur mesačne. Keďže
odmena za 90 zápisov je nižšia ako minimálna čiastka (90x0,50 = 45 Eur), zaplatil jej 50 Eur.
Navyše za spracovanie miezd zaplatil paušál 25 Eur za mesiac. Za spracovanie ročnej závierky

a daňového priznania zaplatil 70 Eur za rok. Klient teda spolu za rok zaplatil 970 Eur za
spracovanie účtovníctva.
U nás klient zaplatí spomínaných 90 účtovných zápisov presne 54 Eur mesačne a 8 Eur za
spracovanie miezd. Spracovanie ročného daňového priznania má klient zahrnuté v cene. Klient
u nás ročne za kompletné spracovanie účtovníctva zaplatí 744 Eur.
Klientovi sme ušetrili za rok 226 Eur.

KLIENT č. 2 – Maloobchod
Poskytované služby:







Platca DPH
Vedenie podvojného účtovníctva
Vystavené faktúry – 20 mesačne
Došlé faktúry a pokladničné doklady – 30 mesačne
Bankový výpis – 20 pohybov mesačne
1 zamestnanec

V predošlej spoločnosti platil klient paušál za počet účtovných zápisov (20x3 + 30x3 + 20 = 170
zápisov) 80 Eur do 100 položiek mesačne + 0,70 Eur za každú položku navyše, teda spolu 129
Eur mesačne. Za mzdovú agendu navyše platil mesačný poplatok vo výške 13 Eur a za
spracovanie ročného daňového priznania 80 Eur. Klient teda spolu za rok zaplatil 1 784 Eur za
spracovanie účtovníctva.
U nás klient zaplatí mesačne za 170 zápisov celkovo 102 Eur + 8 Eur za mzdovú agendu
zamestnanca. Mesačné spracovanie DPH, ročná závierka dane z príjmov, ročné zúčtovanie
preddavkov dane zamestnanca sú už zahrnuté v cene. Klient teda u nás za kompletné
spracovanie účtovníctva zaplatí 1 320 Eur.
Klientovi sme v porovnaní s predchádzajúcou spoločnosťou ušetrili viac ako 464 Eur.

