
 
  



Zjednodušený cenník na rok 2023 (príklad) 

Príklad ceny Cena  

Firma s.r.o. platiteľ DPH s 1 
mzdou – odmenou konateľa 
a 1 autom a ročnou závierkou – 
najčastejší príklad: 

Mesačné úkony – priebežne: 
 
Základný paušál:  € 60 / mesiac 
Za doklady:  € 20 / mesiac (0-25 položiek) 
 prekročenie: € 0,8 za položku 
Za mzdy:  € 15 / mesiac 

Spolu mesačne:  € 80 / mesiac až € 95 / mesiac (ak je mzda) 
 
Ročné úkony – raz ročne: 
 
Závierka firmy:  € 180 / rok ÚZ, DPPO, inventarizácia 
Za zamestnanca:  € 15 / za 1 osobu Ročné zúčtovanie dane zamestnanca 
Daň za autá:  € 10 / za 1 auto ročne Daň z MV 

Spolu 1x ročne:  € 180 až € 205 / rok (ak je auto a zamestnanec) 
 
V cene je zahrnuté: 
- štandardné emailové a telefonické poradenstvo, 
- spracovanie výkazov DPH (riadna DPH, KV a SV), 
- stav zisku a pohľadávok/záväzkov na požiadanie, 
- licencia za softvér na vedenie účtovných kníh a miezd. 
 
K cene neboli dopočítané žiadne doplatky, lebo: 
- firma v danom roku nemala žiadne kontroly z úradov, 
- firma nerealizovala žiadne dodatočné podania napr. dodatočné DPH 

a opravy miezd z dodatočne zistených skutočností nenahlásených pri 
spracovaní miezd, 

- konateľ dodával všetky podklady a  nepožadoval, aby ich za neho účtovník 
vyrobil alebo riešil napr. konateľ si vystavuje faktúry sám. 

  



Podrobný cenník účtovníctva a miezd na rok 2023 

Mesačné a ročné platby Cena  

Dlhodobý paušál fix 
 
Cena stanovená pomerom 
položiek a skutočnou časovou 
náročnosťou agendy 

Cenu podľa položiek stanovujeme s odhadom položiek podľa minulosti 
a na základe výkazu práce skutočne odpracovaného času na Vašej agende. 
 
Po určitom čase toto spriemerujeme a stanovíme mesačný paušál za 
účtovníctvo bez miezd podľa obvyklých úkonov. Mzdy účtujeme podľa 
skutočných úkonov priemernou zálohou a vyúčtovávame podľa skutočnosti. 
 
K tomu sa ročne doúčtuje cena za ročnú závierku (od € 180 ročne), daňové 
priznanie k dani z motorových vozidiel (€ 10 za 1 auto) a cena za ročné 
zúčtovanie dane za zamestnancov, ak zamestnanci o to požiadajú (€ 15 / 
osoba raz ročne) a prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov (€ 15 za kus). 
 
Účtovné položky dnes nepredstavujú najideálnejšie riešenie pre stanovenie fér 
ceny za vedenie účtovníctvo. Položky sú iba návodom na stanovenie ceny. 
V prípade platby bločkov v hotovosti sa na bločku nachádza zaokrúhlenie 
a toto je tiež 1 dodatočný riadok a podobných príkladov je viac. Cena musí byť 
fér pre klienta aj účtovníka a preto ju navrhujeme nie len podľa položiek, ale aj 
podľa skutočnej náročnosti a to preto, aby sme mali taký počet klientov na 1 
účtovníka, pri ktorom vieme garantovať kvalitu poskytnutej služby. 

Mesačný paušál flexi 
 
Cena stanovená podľa počtu 
položiek 

€ 60 / mesiac + € 0,8 / účtovná položka (minimálna mesačná cena za 
účtovníctvo je € 80. 
 
V cene je zahrnuté: 
- štandardné emailové a telefonické poradenstvo, 
- spracovanie výkazov DPH (riadna DPH, KV a SV), 
- potvrdenie o podaní priznaní a výkazov, 
- podklady k par. 70 zákona o DPH (povinné), 
- priebežný stav zisku a pohľadávok/záväzkov, 
- licencia za softvér na vedenie účtovných kníh a miezd. 
 
K finálnej cene treba pripočítať:  
- cenu za mzdy, ročné daňové priznanie a ostatné služby. 

Zľava pre satelit: ďalšie 
účtovníctvo toho istého klienta 

€ 40 / mesiac + € 0,8 / účtovná položka (minimálna mesačná cena za 
účtovníctvo je € 60. Satelit je súbor firiem toho istého majiteľa s rovnakou 
činnosťou. 

Zľava pre firmy s väčším 
počtom dokladov (účtovných 
položiek) 

Znižuje sa cena účtovnej položky: € 0,7 / účtovná položka x počet položiek 
pre firmy, ktoré majú ročne 3000+ účtovných položiek (mesačne priemerne 
250+ položiek). 

Zľava za fungujúci import 
odoslaných faktúr a banky 

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. V prípade zavedených e-shopov s dobre 
nastavenými a fungujúcimi importmi sa zľava za import zvyšuje na 50% 
z importu. 

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

Cena za závierku (inventarizácia účtov, ÚZ, DPPO): 
€ 180 / rok – do 1000 účtovných položiek / obdobie (rok), 
€ 230 / rok – do 1500 účtovných položiek / obdobie (rok), 
€ 280 / rok – do 2000 účtovných položiek / obdobie (rok), 
€ 330 / rok – od 2001 účtovných položiek / obdobie (rok). 

Daň z motorových vozidiel € 10 / auto 

Zrážková daň € 15 / podanie 

Ostatné práce € 45 / hod (účtované po štvrťhodinách) 

Skenovanie  € 25 / hod (účtované po štvrťhodinách) 

Máte okrem hlavnej firmy aj 
neaktívnu firmu 
(PARKOVANIE FIRMY)? 

€ 250 / rok fixne, vrátane závierky a DPPO (účtovníctvo + závierka neaktívnej 
firmy účtovanej 1x ročne do 100 účtovných položiek / rok). 
 
Ak je neaktívna firma platiteľom DPH pripočítava sa poplatok za podanie DPH 
výkazov: € 15 / mesiac. 

  



 

Mzdy Cena  

Spracovanie miezd € 15 / mzda  
 
V cene je zahrnuté: 
- spracovanie mzdy na základe vzoru dochádzky, 
- podklady k výplate mzdy a mzdové dokumenty, 
- mesačné výkazy na SP, ZP a DÚ, 
- ročný výkaz k dani zo závislej činnosti, ak sme generovali mzdy za celý 

rok my. 

Ostatné služby v oblasti miezd € 15 / osoba (úkon) platí pre: 
- prihlásenie/odhlásenie tuzemského zamestnanca za 1 úkon, 
- prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa za 1 úkon, 
- ročné zúčtovanie dane za zamestnanca za 1 zamestnanca. 
 
V cene za úkon je zahrnuté: 
- elektronické prihlásenie zamestnanca do SP a ZP, 
- vzor štandardných mzdových dokumentov podľa všeobecných vzorov, 
- zaevidovanie zamestnanca do personalistiky mzdového softvéru. 
 
V cene ročného zúčtovania zamestnanca je vygenerovania žiadosti 
a spracovanie RZD na základe dodaných podkladov v lehote (na doklady po 
lehote sa neprihliada) a vygenerovanie dokladu o vyúčtovaní dane. 

Daňové priznanie fyzickej osoby neplatcu DPH 

Fyzická osoba neplatca DPH Cena  

DPFO typ A (zamestnanie) € 40 / rok (len príjmy zo zamestnania). 

DPFO typ B (vo flotile s.r.o.) € 80 / rok (príjmy zo živnosti paušálne výdavky + zamestnanie v SR) + € 30 
v prípade daňovej evidencie spracovanej do 1 hodiny z dodaných podkladov 
(doplatok iba ak relevantný). 

DPFO typ B (samostatné mimo 
flotilu) 

€ 130 / rok (príjmy zo živnosti paušálne výdavky + zamestnanie v SR). 

Ostatné služby pre fyzické 
osoby 

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.  

Fyzická osoba platiteľ DPH Základný paušál: € 40 / mesiac + € 0,8 cena za položky 
Ročná závierka a DPFO: € 180 / rok 
Len DPFO  pri paušálnych výdavkoch: € 80 / rok 

Ostatné služby nad rámec paušálu 

Ostatné služby Popis 

Dodatočné odborné práce nad 
rámec paušálu hodinovou 
sadzbou 

Registrácia k DPH. Reporty pre klienta a banky a iné subjekty, vypracovanie 
podkladov na rozhodnutie valného zhromaždenia/spoločníka, 
pripomienkovanie zmlúv, zložitejšie poradenstvo pre klienta. Spracovanie 
podkladov k účtovným dokladom (podporné výpočty, podporné doklady 
k dokladu o zaúčtovaní, prílohy zmlúv a pod.). Vyúčtovanie pracovných ciest 
alebo kontrola vyúčtovania pracovných ciest na základe podkladov. Dodatočné 
podania DPH, DPPO, ÚZ a iné dodatočné výkazy. Štatistické výkazy, 
spracovanie podaní OSS, MOSS. Vystavovanie faktúr v mene klienta, iné 
elektronické podania na úrady okrem podaní zahrnutých v cene paušálu 
a miezd. Spracovanie účtovných smerníc. Iné podania na Finančnú správu 
alebo úrady. Príprava podkladov na kontrolu (účtovníctvo, mzdy) 
a zastupovanie na kontrole, rekonštrukcia predchádzajúceho účtovníctva, 
miezd. V prípade zložitejšej DPH agendy alebo individuálnych požiadaviek 
(napr. cestovné kancelárie a maržový model DPH, stredisková evidencia 
(stredisko, zákazka, projekt a ekvivalentné) stanovujeme individuálny príplatok. 
Opravy miezd. Dodatočné práce sa spoplatňujú hodinovou sadzbou. 

Práce naviac týkajúce sa 
závierkových prác – 
presahujúce obvyklý rámec 

Ak z individuálnych dôvodov danej agendy alebo administratívneho neporiadku 
na strane konateľa je spracovanie účtovnej závierky náročnejšie ako obvyklé 
a účtovník rieši veci, ktoré má vyriešiť konateľ alebo jeho asistent/ka (ak 
konateľ takýto podklad nedodá): Výpočet podkladu k úročeniu úverov. 
Transferové oceňovanie závislých operácii k závierke. Riešenie väčšieho počtu 
nesúladov saldo konta (pohľadávky a záväzky) a riešenie rozporov pri 



odpočítavaní preddavkov vo väčšom rozsahu. Riešenie párovania 
a priraďovania nákladov na spotrebu a predaný tovar k závierke (opravy 
účtovania, ak neboli konateľom faktúry priebežne počas roka označované). 
Výpočet podkladu k zaúčtovaniu nadspotreby. Ocenenie zákazkovej výroby 
alebo rozpracovanej výroby. Evidencia cien akcií a iných finančných aktív. 
Riešenie problémov s vydanými gastro lístkami (finančným príspevkom na 
stravné) po lehote v prípade väčšieho nesúladu. Pri auditovanom subjekte, 
alebo dodaní závierky s požiadavkou inventarizácie a riešenia odpovedí pre 
orgán verejnej moci alebo subjekt finančného trhu cena za závierku + skutočné 
práce na audite a požiadavky audítora a inej osoby. Práce naviac sa 
spoplatňujú hodinovou sadzbou.  

Mimoriadna alebo priebežná 
závierka s inventarizáciami ako 
pri ročnej závierke 

Ak sa zostavuje inventarizovaná závierka (mimoriadna/priebežná závierka pre 
úradné účely napr. vyhlásenie konkurzu a iné) bez DPPO, tak sa cena 
stanovuje ako 80% z  hodnoty ceny za závierku podľa počtu položiek a práce 
naviac hodinovou sadzbou. Toto nie je priebežný výkaz pre banku pri čerpaní 
úverov ale úplná závierka k inému obdobiu ako koniec roka s komplet 
inventarizovanými účtami bez DPPO. 

Individuálny prístup Vyššie uvedené ceny za dôsledne vedené účtovníctvo dokážeme garantovať 
väčšine firiem. Avšak existujú aj klienti, ktorých náročnosť vedenia účtovníctva 
je vyššia a určujeme im individuálny mesačný alebo ročný príplatok 
z nasledujúcich dôvodov: 
- pravidelne doručujú doklady neskoro a preto sa k ich dokladom musíme 

viac krát vrátiť a ich spracovanie objektívne trvá viac času, 
- podnikajú v oblasti, v ktorej je potrebné často opravovať doklady a čakať 

kým ich subdodávatelia doručia doklady, 
- neodpovedajú na všetky otázky účtovníka alebo tak robia po dlhom čase 

nárazovo a zvyšujú tým dĺžku času, ktorú účtovník venuje ich agende, 
- majú iné individuálne požiadavky na účtovníka, ktoré zvyšujú čas 

spracovania a sú ochotní za ne platiť. 
 
Je samozrejme, že ak klient z dôvodov alebo požiadaviek na svojej strane 
zvyšuje čas, ktorý je potrebné venovať jeho účtovnej agende oproti 
priemernému času dokladovo porovnateľnej agendy bežnej firmy, tak sa tieto 
zvýšené náklady na čas účtovníka premietnu do individuálnej ceny klienta a nie 
do ceny všetkých ostatných firiem.  

Účtovná položka je riadok v účtovnom denníku podľa zostavy denník v KROS Omega. Účtujeme v softvéri KROS Omega 
účtovníctvo a Olymp mzdy, Alfa Plus jednoduché účtovníctvo. Všetky ceny sú v EUR bez DPH - poskytovateľ nie je 
platiteľom DPH. 

 
 


