Cenník DPFO 2019 spracované v 2020 (fyzické osoby)
Všetky ceny sú v EUR bez DPH 
(Poskytovateľ nie je platiteľom DPH v čase podpisu zmluvy).

Daňové priznanie FO prostredníctvom DPFO typ. A resp. B pre osoby vo flotile
V cene služby je zahrnuté spracovanie a elektronické podanie daňového priznania fyzickej osoby (v prípade daňovej evidencie aj spracovanie
daňovej evidencie). DP fyzických osôb vedieme v KROS TAXA.

Balík DPFO typ A alebo B

Cena pre FO neplatcov DPH nevedúcich účtovníctvo

DPFO typ A

€ 49,00 / rok

DPFO typ B - zľavnená cena pre klienta vo flotile

€ 99,00 / rok

DPFO typ B - bežná cena mimo flotilu

€ 149,00 / rok

DzMV, DzN

viď nižšie

DPH samozdanenie, podanie súhrnného výkazu

viď nižšie (Ostatné elektronické podania na úrady)

Služby nad rámec paušálu za DPFO typ A alebo typ B za uvedený rok
Služby nad rámec paušálu

Cena za úkon

Bežné účtovné a mzdové poradenstvo k účtovným a mzdovým prípadom - týka sa výhradne
spracovania DPFO typ A a typ B za uvedený rok

V cene paušálu je emailové a
telefonické poradenstvo

Poštovné (napr. odoslanie doporučenej zásielky na úrady v prípade žiadostí o bezdĺžnosť
alebo vrátenia neplatných osvedčení tj. 
úkony, ktoré nie je možné urobiť elektronicky,
odoslanie dokladov na adresu, odosielanie faktúr a pod.)

Re-fakturácia
poštovného
alebo ceny od kuriéra

Úhrada správnych poplatkov v mene a na účet klienta
Vyžiadanie výpisu z Obchodného registra pre DÚ, SP, VŠZP, ZP Dôvera, ZP Union,
Inšpektorát práce ap.

Re-fakturácia
poplatku

Daň z motorových vozidiel

€ 10,00 / auto

Daň z nehnuteľností

Dohodou

Daňové a právne poradenstvo, hypotekárne poradenstvo a poradenstvo vyžadujúce licenciu
NBS alebo licenciu na finančnom trhu

Neposkytujeme,
môžeme
odporučiť zmluvného partnera

Zastupovanie subjektu na kontrole, podklady pre kontrolu, odpovede a stanoviská pre
kontrolu, príprava na kontrolu s klientom, zastupovanie na kontrole (daňová kontrola,
kontrola vo veci zamestnávania a pod.) vrátane spísanie zápisu s informáciou pre klienta

€ 50,00 / hod. za každú začatú
polhodinu

Ekonomické poradenstvo v rozsahu voľných živností – riešenie zložitých účtovných otázok s
dopadom na daňové priznanie k dani z príjmu alebo DPH, transferové oceňovanie a
spracovanie zmluvných vzťahov s výnimkou právnych služieb, na ktoré poskytovateľ nemá
oprávnenie vrátane spísanie zápisu s informáciou pre klienta
Osobné poradenstvo (mimo emailového a telefonického poradenstva) vrátane spísania
zápisu zo stretnutia + náhrada za stratu času pri ceste do kancelárie klienta na vyžiadanú
osobnú konzultáciu

správneho

(v prípade opakovaných služieb
možno
dohodnúť v rámci
doplatku k mesačnému paušálu)

Reporting a poradenstvo nad rámec paušálu, podklady pre banky s úverové inštitúcie a
podklady/reporting pre investorov a „externých“ majiteľov, výkazy pre štatistický úrad

€ 30,00 / hod. za každú začatú
polhodinu

Vystavovanie faktúr (vrátane zasielania), kontrola splatnosti faktúr (vrátane upomienok)

(v prípade opakovaných služieb
možno
dohodnúť v rámci
doplatku k mesačnému paušálu)

Príprava prevodných príkazov pre internet banking (napr. importovateľný XML a pod.)
Dodatočné daňové priznania a výkazy k dodatočne dodaným alebo opravovaným dokladom,
opravy účtovných závierok, opravy miezd a výkazov k mzdám
Rekonštrukcia účtovníctva (a dohodnutá kontrola predchádzajúceho účtovníctva)
Výpočet cestovných náhrad, spracovanie cestovných príkazov, kontrola výpočtu cestovných
náhrad (vrátane kontroly zjednodušených súpisiek pracovných ciest nahrádzajúcich úplný
formulár cestovných príkazov), kniha jázd na základe podkladov

Ostatné elektronické podania na úrady - Oznámenia/Žiadosti/Registrácie napr. Oznámenia
o zrážkovej dani – dividendy, výplata autorského honoráru so zrážkou, vyžiadanie
potvrdenia o nedoplatkoch, oznámenie o schválení účtovnej závierky, žiadosti o virtuálnu
registračnú pokladňu, zmena údajov zapísaných v registri, vyžiadanie potvrdení a
následných osvedčení, potvrdenia o príjme pre zamestnancov/banky/iné inštitúcie ap.

€ 10,00 / ks

Špeciálne požiadavky na analytickú evidenciu a spôsob vedenia účtovníctva, účtovníctvo
auditovaných spoločností, konsolidácia účtovnej závierky

Dohodou

Osobitné režimy DPH a osobitné režimy dane z príjmu (spravidla formou koeficientu
náročnosti - prirážka k cene alebo formou dodatočných prác)

Dohodou

Registrácia k DPH podľa par. 4 v Bratislave (vrátane účasti na kontrole na DÚ)

€ 149,00 / ks

Sledovanie e-schánky slovensko.sk na základe osobitnej plnej moci a notifikácia e-mailom

€ 10,00 / mesiac

Zápis zmien v živnosti, založenie s.r.o. a zmeny v Obchodnom registri na základe
spolupráce so zmluvnými partnermi (s využitím zľavových kódov - ak relevantné)

Aktuálny cenník na daný rok
na www.zaloz.sk

Likvidácia / konkurz s.r.o. (dňom vstupu s.r.o. do likvidácie/konkurzu sa s okamžitou
platnosťou pozastavuje plnenie tejto zmluvy a začína plynúť výpovedná lehota)

Aktuálny cenník na daný rok
na www.zaloz.sk

Virtuálne sídlo na základe spolupráce so zmluvnými partnermi

Aktuálny cenník na daný rok
na www.zaloz.sk

Vedenie skladu vlastných výrobkov a tovaru: Účtovník štandardne oceňuje sklad k 31.12. tj. vedie sklad spôsobom B. Takto vedený
sklad účtovníkom stojí zaúčtovanie 1 dokladu ročne na základe podkladu od klienta. Podkladom od klienta je evidencia skladu k 31.12. v
zmysle inventúry v účtovných zostatkových cenách k tomuto dňu. V prípade potreby je možné sklad rovnakým postupom zaúčtovať k
poslednému dňu ľubovoľného mesiaca (tento systém vyžaduje 2 doklady mesačne). Takto viete mať priebežné výsledky hospodárenia
na mesačnej alebo štvrťročnej báze aj so skladovou uzávierkou vždy aktuálne. V prípade záujmu o vedenie evidencie skladu účtovníkom
je 1 skladový pohyb 1 doklad.

