daňově poradenská a účetní kancelář

CENÍK SLUŽEB
platný od 15. 3. 2022
Ceny položek uvedených v tomto ceníku představují obecně nejnižší rozpětí částky účtované za níže
uvedené úkony. Jedná-li se o komplikované či specifické případy, může být cena stanovena po
vzájemné dohodě odlišně. Cena účetních služeb se odvíjí od počtu položek, složitosti případů a od
včasného dodání, případně setřídění účetních dokladů a dalších faktorů. Na základě dohody s
klientem je na každý rok stanovena pevná měsíční cena za vedení účetnictví, která je vždy v lednu
aktualizována mj. podle vývoje počtu dokladů zaúčtovaných v předchozím roce. Tato měsíční cena
může být navýšena rovněž při nedodržení součinnosti klienta s daňovou kanceláří, zejména
v případech, kdy klient nedodá včas příslušné účetní doklady nebo je předá ve stavu, kdy jejich
zpracování představuje vysoký stupeň pracnosti. U zahraničních reportů v cizím jazyce je nutno k
jednotlivým výkazům připočíst 100% přirážku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konzultace
Konzultace/daňové poradenství – hodina pro klienty bez smlouvy
Konzultace/daňové poradenství – hodina pro klienty se smlouvou

3 000,- Kč
2 500,- Kč

Zastupování v rámci daňového procesu
Odpověď na výzvu jednoduchou – do 1 strany
Odpověď na výzvu – 2 až 5 stran
Odpověď na výzvu – 6 a více stran
Odvolání proti pokutě
Odvolání proti rozhodnutí finančního/celního úřadu 2)
Ostatní vyjádření, sdělení a podání
Návrh odkladného účinku
Stížnost na nečinnost/proti postupu správce daně
Žádost o prominutí penále/úroku z prodlení
Účast na jednání s finančním úřadem – Zlín, Brno1)
Účast na jednání s finančním úřadem – Morava, Slezsko1)
Účast na jednání s finančním úřadem – Čechy, západní Slovensko1)
Účast na výslechu svědka – Zlín, Brno1)
Účast na výslechu svědka – Morava, Slezsko1)
Účast na výslechu svědka – Čechy, západní Slovensko1)
Účast na výslechu svědka – východní Slovensko1)
Vyjádření ke zjištěním finančního úřadu, reakce na protokol
Vyjádření ke zjištěním Odvolacího finančního ředitelství
Vyjádření žalobce ke kasační stížnosti žalovaného
Žádost o prodloužení lhůty (na žádost klienta)
Žádost o přezkoumání rozhodnutí finančního úřadu
Žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství 2)
Podání repliky k vyjádření žalovaného
Příprava podkladů pro zpracování kasační stížnosti zvoleným advokátem
Převzetí zastupování a prostudování podkladů

2 000,- Kč
6 000 – 10 000,- Kč
10 000 – 20 000,- Kč
6 000,- Kč
25 000 – 45 000,- Kč
2 000,- Kč
10 000,- Kč
6 000 – 12 000,- Kč
6 000 – 12 000,- Kč
3 000,- Kč
5 000,- Kč
7 000,- Kč
4 000,- Kč
6 000,- Kč
9 000,- Kč
12 000,- Kč
8 000 – 15 000,- Kč
8 000 – 15 000,- Kč
8 000 – 12 000,- Kč
2 000,- Kč
15 000 – 30 000,- Kč
30 000 – 60 000,- Kč
6 000 – 25 000,- Kč
40 000 – 80 000,- Kč
8 000 – 30 000,- Kč

Nepřímé daně
Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
Zpracování kontrolního hlášení – do 25 položek
Zpracování kontrolního hlášení – 25 a více položek
Zpracování souhrnného hlášení
Zpracování přiznání ke spotřební dani

500,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
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Majetkové daně
Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí podle počtu nemovitostí:
- 1 až 3 nemovitosti
- 4 až 6 nemovitostí
- 7 až 9 nemovitostí
- 10 a více nemovitostí

2 000,- Kč
3 000,- Kč
4 000,- Kč
individuálně

Přímé daně
Zpracování přiznání k silniční dani
Zpracování přiznání k DPFO3)
Zpracování přiznání k DPPO4)

500,- Kč + 50,- Kč
za každé vozidlo
3 000,- Kč
4 500,- Kč

Výkazy a přílohy
Zpracování výsledovky
Zpracování rozvahy
Zpracování přílohy k DPPO4)
Zpracování statistických výkazů

1 000,- Kč
1 500,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč

Ostatní vyúčtování
Vyúčtování záloh pro zdravotní pojišťovny
Vyúčtování záloh pro OSSZ (PSSZ)5)
Vyúčtování daně ze závislé činnosti
Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou

500,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč

Intrastat
Zpracování výkazů – směr přijetí
Zpracování výkazů – směr odeslání
Zpracování faktur vydaných a přijatých 6)
Zpracování jednotlivých položek na fakturách (cena za položku)

1000,- Kč
1000,- Kč
150 - 200,- Kč
50,- Kč

Zpracování mezd
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při celkovém počtu 1-10 zaměstnanců)
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při celkovém počtu 11-25 zaměstnanců)
Zpracování mezd za 1 zaměstnance (při celkovém počtu 26 a více
zaměstnanců)
Zpracování mezd za 1 zaměstnance – DPČ
Zpracování mezd za 1 zaměstnance – DPP (do mzdy 10 000 Kč měsíčně)
Zpracování ročního zúčtování pro zaměstnance

400,- Kč
350,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

Paušály
Nejnižší měsíční paušál za konzultace

4 000,- Kč

Nejnižší měsíční paušál za zpracování daňové evidence

1 000,- Kč

Nejnižší měsíční paušál za zpracování účetnictví

1 500,- Kč

Nejnižší čtvrtletní paušál za zpracování daňové evidence

3 000,- Kč

Nejnižší čtvrtletní paušál za zpracování účetnictví

4 500,- Kč

Roční poplatek za údržbu systému BYZNYS VR – 1 přístup

5 000,- Kč
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Vedení účetnictví
Měsíční paušál za vedení účetnictví je nabízen individuálně na základě počtu
dokladů, složitosti případů a od včasného dodání, případně setřídění účetních
dokladů a dalších faktorů.

od 1 500,- Kč

Příplatek za předání dokladů méně než 10 dnů před termínem odevzdání
přiznání (z konečné ceny)

30 %

Vedení daňové evidence
Měsíční paušál za vedení daňové evidence je nabízen individuálně na základě
počtu dokladů, složitosti případů a od včasného dodání, případně setřídění
účetních dokladů a dalších faktorů.
Příplatek za předání dokladů méně než 10 dnů před termínem odevzdání
přiznání (z konečné ceny)

od 1 000,- Kč
30 %

1)

Cena je stanovena za první dvě hodiny výslechu/jednání, každá další bude účtována za 1500,- Kč/hod;

2)

Cena za přípravu a nastudování podkladů u nových případů bude účtována samostatně za 1500,-

Kč/hod;
3)

Daň z příjmu fyzických osob;

4)

Daň z příjmu právnických osob;

5)

Okresní (městská) správa sociálního zabezpečení

6)

Dle náročnosti zařazení

