CENÍK SLUŽEB
platný od 1.3.2018

www.ucetni-kancelar.eu
Preferujeme individuální přístup ke klientům a na základě osobního jednání se snažíme vyjít vstříc požadavkům klienta. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou pevné, účtované za níže uvedené úkony. Nezohledňují
však individuální požadavky klienta. Na základě dohody s klientem je stanovena pevná měsíční cena za vedení účetnictví a související služby.
Ceny bez DPH a komunikaci v českém jazyce.
Účetnictví & daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Účetnictví

900 Kč měsíční minimální paušál
18 Kč za položku (řádek deníku)
10 Kč za položku bankovního výpisu (řádek deníku)
1 500 Kč měsíční minimální paušál
18 Kč za položku (řádek deníku)

Účetnictví
Doklady importované elektronicky do účetního programu
Kontrola účetnictví (vzdálený přístup, pobočkové zpracování POHODA …)
Účetnictví BD a SVJ
Vyúčtování služeb BD a SVJ

10 Kč za položku bankovního výpisu (řádek deníku)
-40,00 %
8 Kč řádek (minimálně 1000 Kč/měsíc)
50 Kč byt / nebyt / měsíc (minimálně 1000 Kč / měsíc)
50 Kč byt / nebyt / měsíc (minimálně 1000 Kč / měsíc)

Vyúčtování služební cesty tuzemsko

100 Kč

Vyúčtování služební cesty zahraničí

200 Kč

Skladová evidence
Kniha jízd
Účetní závěrka

15 Kč položka
15 Kč řádek
1/12 ceny včetně podání výkazů do Veřejného rejstříku

Příplatek za střediska, zakázky, zahraničí

30%

Příplatek za předání dokladů méně než 10 pracovních dnů před termínem odevzdání podání / přiznání

30%

Konzultace, registrace & související služby (pro smluvní klienty vybrané služby zdarma)
Zastupování na úřadech státní správy

500 Kč hodina

Účetní a ekonomické poradenství

600 Kč hodina

Administrativní práce - obchodní korespondence, pochůzky na úřadech, vyzvednutí dokladů u klienta …

150 Kč hodina

Účtování ve firmách

550 Kč hodina

Registrace k daním – silniční, závislá činnost, srážková, spotřební …

500 Kč 1 registrace

Registrace k DPH – po dosažení zákonného obratu
Registrace k DPH – dobrovolná
Vystavení faktury vydané za klienta
Cestovní náhrada / km
Správa datové schránky
Skladné - při nevyzvednutí dokladů ve stanovené lhůtě
Zpracování účetní směrnice
Odklad daně z příjmů
Audit
Přístup ke službě mobilní fakturace mPOHODA
Zřízení vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA

500 Kč
2 500 Kč zpracování registrace, podnikatelského záměru, majetek, klienti, zakázky, smlouvy
35 Kč faktura
7 Kč minimálně 100 Kč
125 Kč měsíc
50 Kč šanon / měsíc
200 Kč jedna směrnice
od 3000 Kč individuální cena daňového poradce
--- individuální cena auditora
zdarma
--- dohodou – přímé náklady

Daňová egenda & přílohy (zpracování podkladů pro …)
Zpracování přiznání k DPFO – nepodnikatel / zaměstnanec
Zpracování přiznání k DPFO
Vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny
Vyúčtování záloh pro OSSZ (MSSZ, PSSZ)
Zpracování přiznání k DPPO

500 Kč pro zaměstnance mající příjmy pouze ze závislé činnosti z ČR
1 500 Kč také pro zaměstnance mající i jiné příjmy z ČR
250 Kč
250 Kč
2 500 Kč

Zpracování výsledovky

500 Kč

Zpracování rozvahy

500 Kč

Zpracování přílohy k DPPO

500 Kč

Zpracování přiznání ke spotřební dani

500 Kč za každé podání

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

500 Kč za každé podání

Zpracování kontrolního hlášení

500 Kč za každé podání

Zpracování souhrnného hlášení

500 Kč

Zpracování přiznání k silniční dani

500 Kč + 50 Kč za každé vozidlo nad 3 vozidla

Zpracování přiznání k dani z nemovitostí

700 Kč od 700 Kč

Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

700 Kč od 700 Kč

Zpracování přiznání k dani darovací od

700 Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

500 Kč

Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou

500 Kč

Zpracování statistických výkazů

500 Kč pro mluvní klienty zdarma

Zpracování výkazů Intrastat - směr přijetí

500 Kč

Zpracování výkazů Intrastat - směr odeslání

500 Kč

Personalistika & mzdy
Mzdová agenda zaměstnanec / měsíc (HPP, DPČ)

200 Kč včetně podávání měsíčních přehledů na ČSSZ a ZP

Mzdová agenda zaměstnanec / měsíc (DPP)

100 Kč

Exekuce zaměstnance
Personalistika (zaměstnanec / rok)

50 % výpočet, součinnost s exekutorem, administrativa spojená s exekucí …
250 Kč smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování, přihlášení & odhlášení zaměstnance (ČSSZ, ZP) …

