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h Daňová evidence – průběžné zpracování dle počtu položek 
Čtvrtletní paušál dle počtu položek     50-300Kč 
Zaúčtování do 50 dokladů       12Kč/účetní položka 
Zaúčtování do 100 dokladů       11Kč/účetní položka 
Zaúčtování nad 100 dokladů       10Kč/účetní položka 
Přiznání k DPH, k dani z příjmů, přehledy ZP a SSZ   v ceně 
Evidence majetku a drobného majetku     v ceně 
 
 
h Jednorázové zpracování daňové evidence: 
Zpracování daně z příjmů-výdaje % včetně přehledů ZP,SSZ  850Kč 
Zpracování daňové evidence do 100 dokladů    2000Kč 
Zpracování daňové evidence do 200 dokladů    3000Kč 
Zpracování daňové evidence do 300 dokladů     5000Kč 
 
Zpracování evidence je včetně uzávěrky, daňového přiznání, přehledů  ZP a SSZ. 
 
h Účetnictví-průběžné zpracování dle počtu položek 
Čtvrtletní paušál dle počtu položek     50-300Kč 
Zaúčtování do 50 dokladů       15Kč/účetní položka 
Zaúčtování do 100 dokladů       13Kč/účetní položka 
Zaúčtování nad 100 dokladů       11Kč/účetní položka 
Uzávěrka od                   1000Kč 
Přiznání k DPH, k dani z příjmů, přehledy ZP a SSZ  v ceně 
Evidence majetku a drobného majetku    v ceně 
 
h Jednorázové zpracování účetnictví: 
Zpracování účetnictví do 100 dokladů    3000Kč 
Zpracování účetnictví do 200 dokladů    4000Kč 
Zpracování účetnictví do 300 dokladů     5000Kč 
 
Zpracování účetnictví je včetně uzávěrky, daňového přiznání, přehledů  ZP a SSZ. 
 
                  
 
h Personální a mzdová agenda 
Měsíční zpracování mezd do 10 zam.    150Kč/ zaměstnanec 
Měsíční zpracování mezd nad 10 zam.    120Kč/ zaměstnanec 
Zpracování zaměstnanců. na DPP,DPČ    100Kč/zaměstnanec 
Přihlášení/odhlášení zaměstnanců.     v ceně 
Přehledy na SSZ a ZP       v ceně 
Roční vyúčtování daně       v ceně 
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hZpracování přiznání a přehledů: 
Tento ceník je platný pro klienty, kteří mají zájem pouze o zpracování přiznání na základě 
vlastních podkladů 
 
hpřiznání daně z příjmů FO       250,- 
hpřiznání daně z příjmů PO       550,- 
hpřiznání k  DPH                                                                 250,- 
hzpracování přehled sociálního pojištění     125,- 
hzpracování přehled na zdravotní pojišťovny                      125,- 
hzpracování daně ze závislé činnosti                                  250,- 
hzpracování daně silniční  (+50Kč za každé další vozidlo)    125,-    
 

hOstatní  
hstatistické zpracování dat      150Kč/výkaz 
hzpracování podkladů pro dotace     dle domluvy 
hkonzultace + zastupování na úřadech    150-250Kč/hod. 
       
 

 


