
Vedení účetnictví (podvojné) Cena
do 25 dokladů (1str. banky = 1 doklad) 1 200,- Kč Převzetí daňové evidence/účetnictví v ceně

do 100 ks položek v účetním deníku 20,- Kč / položku Vedení evidence majetku a skladu v ceně

do 250 ks položek v účetním deníku 19,- Kč / položku Vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou v ceně

do 500 ks položek v účetním deníku 18,- Kč / položku Odevzdání evidenčních listů v ceně

nad 500 ks položek v účetním deníku 17,- Kč / položku Registrace k ostatním daním (silniční, srážková, závislá…) v ceně

Zastupování při běžné kontrole (ČSSZ/ZP/FÚ) pro stálé klienty v ceně

Daňové poradenství pro stálé klienty 1,5 h./m. zdarma

Daňové poradenství pro stálé klienty nad rámec 1,5 h. / m. 750,- Kč

Daně Cena
Zpracování DPH 500,- Kč FO (50 % sleva) 1 500,- Kč

Zpracování KH a SH v ceně PO (50 % sleva) 2 500,- Kč

Zpracování DPFO *ceny jsou vždy za každou započatou hodinu

Příjmy ze závislé činnosti podle § 6 (ze zaměstnání)                                         

Příjmy z podnikatelské činnosti                                                                   

(včetně přehledů na ČSSZ a ZP)

 500,- Kč                              

od 1 500 - 2000,- Kč

Zpracování DPPO                                                                                                     

cena je orientována podle počtu uzávěrkových operací a náročnosti, 

nanejvýš však 6 000,- Kč
od 2 000 - 6 000,- Kč

Daň z nemovitosti 500 - 1 500,- Kč Mzdová agenda Cena
Silniční daň do 3 aut 500,- Kč HPP/DPČ 200,- Kč/měsíc

Silniční daň - za každé další auto 150,- Kč DPP 100,- Kč/měsíc

Služby pro stálé klienty zahrnuté v ceně či zvýhodněné

Odklad daňového přiznání pro stálé klienty (50 % sleva)

Nabídka účetních a daňových služeb
(ceny jsou bez DPH)

Pro klienty s vícero účetními subjekty je možno stanovit cenu dle celkového součtu položek 

(vztahuje se na ně také případné zlevnění podle počtu položek)

Pro Start-up a velmi malé účetní jednotky nabízíme nižší (výhodnou) individuální cenu dle 

dohody


