
 

Cenník účtovníctva a miezd platný na rok 2021 

Najlepšie účtovníctvo (vedené v KROS Omega) 

Účtovníctvo Cena  

Mesačný paušál s vyúčtovaním podľa 
skutočnosti (vrátane spracovania DPH 
a poradenstva) 
 
 
Platíte skutočný počet účtovných 
položiek 

€ 50 / mesiac + € 0,6 / účtovná položka (minimálna 
mesačná cena za účtovníctvo je € 70) 
 
V cene je zahrnuté: 
- emailové a telefonické poradenstvo 
- spracovanie výkazov DPH (riadnych výkazov) 
- priebežný stav zisku a pohľadávok/záväzkov 
 
K finálnej cene treba pripočítať:  
- cenu za mzdy 
- cenu za ročné daňové priznanie a ostatné služby 

Zľava pre ďalšie účtovníctvo toho istého 
klienta (satelit) 

€ 30 / mesiac + € 0,6 / účtovná položka (minimálna 
mesačná cena za účtovníctvo je € 50) 
 
Satelit je súbor firiem toho istého majiteľa s rovnakou 
činnosťou. 

Zľava pre väčšie firmy Znižuje sa cena účtovnej položky: 
€ 0,5 / účtovná položka x počet položiek  
 
Pre firmy, ktoré majú ročne 3000+ účtovných položiek 
(mesačne priemerne 250+ položiek) 

Zľava za import odoslaných faktúr 
a banky pre bežné firmy 

Zľava vo výške 25% z ceny za importovanú položku z 
overeného fakturačného softvéru alebo banky vo forme 
XML SEPA alebo Omega TXT – odporúčame 
www.superfaktura.sk 

Zľava pre väčšie e-shopy 
v superfaktura.sk 

Zľava za import odoslaných faktúr zo superfaktura.sk vo 
výške 50%, import banky XML SEPA 25% zľava 

Zľava v prípade vysokého počtu bločkov Individuálne posúdenie 

Ročná účtovná závierka a daň z príjmov 
právnickej osoby (riadna účtovná závierka 
a riadne DPPO) 

Mikro účtovná jednotka: 
€ 150 / rok - do 1500 účtovných položiek / rok 
€ 200 / rok - od 1501 účtovných položiek / rok 
 
Malé účtovné jednotky: 
€ 300 / rok 
 
Auditovaný subjekt: 
€ 500 / rok 

Máte okrem hlavnej firmy aj neaktívnu 
firmu? 

€ 200 / rok fixne, vrátane závierky a DPPO (účtovníctvo + 
závierka neaktívnej firmy účtovanej 1x ročne do 50 
účtovných položiek / rok) 
 
€ 350 / rok fixne, vrátane závierky a DPPO (účtovníctvo + 
závierka neaktívnej firmy účtovanej 1x ročne do 120 
účtovných položiek / rok) 

Najlepšie mzdy (vedené v KROS Olymp) 

Mzdy Cena  

Spracovanie miezd vrátane riadnych 
výkazov 

€ 12 / mzda (vrátane riadnych mesačných výkazov) 

Ostatné služby  € 10 / ks 



 

 
Prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca – za 1 ks 
Prihlásenie alebo odhlásenie zamestnávateľa – za 1 ks 
Ročné zúčtovanie dane za zamestnanca – za 1 osobu 
Potvrdenia o príjme pre zamestnancov pre 
ÚPSVR/banku– za 1 ks 
Výkaz nepravidelne zamestnaného zamestnanca – za 1 
výkaz 

Daňové priznanie fyzickej osoby neplatcu DPH – typ A alebo B 

Dane fyzickej osoby neplatcu DPH Cena  

DPFO typ A (zamestnanie) € 30 / rok (len príjmy zo zamestnania) 

DPFO typ B – kategória 1 € 50 / rok (príjmy zo živnosti popri nami účtovanej s.r.o.) 

DPFO typ B – kategória 2 € 100 / rok 
 
V prípade vedenia DPH agendy neplatcu DPH alebo 
požiadavky na poradenstvo sa účtujú vopred dohodnuté 
dodatočné poplatky. Cena neplatí pre FO, ktorá 
obchoduje cenné papiere a bitcoiny. 

Ostatné služby nad rámec paušálu 

Ostatné služby Cena  

Daň z motorových vozidiel € 10 / auto 

Individuálne požiadavky klienta Individuálne príplatky v prípade zložitejšej DPH agendy 
alebo individuálnych požiadaviek (napr. cestovné 
kancelárie a maržový model DPH, stredisková evidencia 
(stredisko, zákazka, projekt a ekvivalentné) a iné 
individuálne požiadavky klienta a špeciálny reporting 
klientovi a prípravu prevodných príkazov 

Dodatočné odborné práce nad rámec 
paušálu 

Dodatočné podania DPH a iné dodatočné výkazy, 
štatistické výkazy, výkazy pre banku a iné subjekty, 
vystavovanie faktúr v mene klienta a ich odoslanie e-
mailom, iné elektronické podania na úrady okrem podaní 
zahrnutých v cene paušálu a miezd, príprava podkladov 
na kontrolu a zastupovanie na kontrole, rekonštrukcia 
predchádzajúceho účtovníctva, spracovanie podkladov k 
účtovným dokladom a podkladov k vyúčtovaniam, 
k oceneniu zákazkovej výroby alebo rozpracovanej 
výroby k závierke, vyúčtovania úrokov, kontrola knihy 
jázd a podporné výpočty, pripomienkovanie zmlúv a pod. 
€ 40 / hod (zaokrúhlené na polhodiny) 

Dodatočné administratívne práce nad 
rámec paušálu 

Dohodnuté administratívne služby nad rámec paušálu 
(napr. kopírovanie alebo skenovanie), upratovanie spisu 
doručeného vo forme šalátu alebo doručovaného po 
jednom doklade a pod. 
€ 20 / hod (zaokrúhlené na polhodiny) 

Iné Registrácia k DPH podľa par. 4 v Bratislave - € 149 
 
Daň z nehnuteľností - € 40 / hod 
 
Poštovné a správne poplatky– re fakturácia skutočných 
výdavkov 

Účtovník štandardne oceňuje sklad k 31.12. tj. vedie sklad spôsobom B. 

Účtovná položka je riadok v účtovnom denníku podľa zostavy denník v KROS Omega. 

Všetky ceny sú v EUR bez DPH - poskytovateľ nie je platiteľom DPH a neprekročenie limitu pre registráciu je strážené. 


