Více času na Vaše podnikání

Ceník služeb
platný od 1.1.2022
Upřednostňujeme individuální přístup ke klientovi a jeho požadavkům a na základě osobního jednání
se snažíme maximálně vyhovět. Při uzavření dlouhodobé spolupráce, na základě Smlouvy o
poskytování daňového poradenství, lze sjednat paušální měsíční/čtvrtletní cenu za účetnictví. Služby
neuvedené v ceníku jsou ohodnoceny cenou smluvní. Za provedené služby smluvně ručíme a jsme za
případné škody řádně pojištěni. Uvedené částky jsou bez DPH.

Účetnictví
účetnictví - za řádek deníku1
zpracování účetních dokladů zapsaných klientem na náš server
v systému DUEL přes vzdálenou plochu – za doklad:
účetnictví - za řádek bankovního výpisu
účetnictví - minimální měsíční paušál
revize účetnictví, účetní a daňový dohled
příplatek za dodání dokladů v době kratší než 10 dnů před
termínem podání přiznání k DPH
Daňové evidence
daňová evidence - za řádek deníku
daňová evidence - za řádek bankovního výpisu
daňová evidence - minimální měsíční paušál
dodání dokladů v době kratší než 10 dnů před termínem podání
přiznání k DPH
Mzdy a personalistika
zpracování mzdy zaměstnance v pracovním poměru nebo na
dohodu o provedení činnosti - za 1 zaměstnance za měsíc
zpracování odměny na základě dohody o provedení práce za 1
zaměstnance - za měsíc
exekuce zaměstnance (spolupráce s exekutorem, související
administrativa)
personalistika (smlouvy, prohlášení, přihlášení a odhlášení) - za
úkon dle dohody
zpracování e-neschopenky – vyřízení plné moci a ostatních
přístupů na e-portál České správy sociálního zabezpečení
vyřízení e-neschopenky na základě plné moci – a) výpočet
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost b) příloha o
dočasné pracovní neschopnosti c) příloha k ukončení dočasné
pracovní neschopnosti – cena za jednotlivý úkon
vyřízení e-neschopenky z podkladů zaslaných klientem bez plné
moci k e-službám - a) výpočet náhrady za dočasnou pracovní
neschopnost b) příloha o dočasné pracovní neschopnosti c)
příloha k ukončení dočasné pracovní neschopnosti – cena za
jednotlivý úkon
vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP)

30 Kč
15 Kč
12 Kč
1 600 Kč
dle rozsahu služby
30%
20 až 25 Kč
12 Kč
1100 Kč
30%

350 Kč
170 Kč
50%
300 Kč
500 Kč
150 Kč

300 Kč
70 Kč

Konzultace, registrační služby, ostatní služby
konzultace u smluvních klientů – účetnictví
daňové poradenství u smluvních klientů – hodinová sazba
komplexní daňové poradenství – hodinová sazba
daňové poradenství u nesmluvních klientů – hodinová sazba
kvalifikované zastupování na úřadech - hodinová sazba
zastoupení klienta na základě generální plné moci –
jednorázově při podání
administrativní správa spojená se zastoupením klienta na
základě generální plné moci - ročně
administrativa, pochůzky - hodinová sazba
registrace k daním
registrace k DPH - zákonná/dobrovolná
vyúčtování služební cesty - zahraničí/tuzemsko
odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do
30.6.
zpracování specifických formulářů a žádostí pro účely dotací,
úvěrů, kompenzací apod. – hodinová sazba
Nepřímé daně
přiznání k dani z přidané hodnoty
kontrolní hlášení
kontrolní hlášení - 20 položek a více
souhrnné hlášení
přiznání ke spotřební dani
intrastat – celní úřad
Přímé daně
přiznání k dani z nemovitých věcí
silniční daň
přiznání k dani z příjmů fyzických osob - základní:
pro subjekty mající příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR (§6
ZDP)
pro subjekty mající i jiné příjmy (§6 a §8-10 ZDP, příp. §7
s paušálními náklady)
pro subjekty mající příjmy ze zahraničí (§6 ZDP a příjmy ze
zahraničí)
přiznání k dani z příjmů právnických osob (sestavení z podkladů
v řádném termínu)
zpracování rozvahy – zkrácený rozsah
zpracování rozvahy – úplný rozsah
zpracování výkazu zisků a ztrát
zpracování textové přílohy – mikro účetní jednotka
zpracování textové přílohy – ostatní jednotky
Zpracování cash flow
zpracování statistických výkazů
Ostatní vyúčtování
vyúčtování daně ze závislé činnosti
vyúčtování daně vybírané srážkou

zdarma
800 Kč
1 200 Kč
2 000 Kč
1 200 Kč
500 Kč
500 Kč
350 Kč
600 Kč
600 Kč/1 500 Kč
200 Kč/100 Kč
6 000 Kč
1 000 Kč
550 Kč
550 Kč
800 Kč
550 Kč
550 Kč
550 Kč
1 500 Kč
550 Kč + 60 Kč za 4. a
další vozidlo
800 Kč
1 700 Kč
2 500 Kč
4 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
800 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč

vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny – OSVČ
vyúčtování záloh pro OSSZ – OSVČ

800 Kč
800 Kč

Řádek deníku automaticky neznamená cenu za doklad. Doklad se může skládat z více řádků. Naopak více
podobných dokladů může představovat v zaúčtování pouze jeden řádek.
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