
 

 

 

Cenník účtovných prác a ostatných ekonomických služieb platný od 
roku 2015 v EUR 

Jednoduché účtovníctvo 
Cenník podľa paušálu 

Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH 

Od 0 do 100 80 € 100 € 

od 101 do 200 150 € 180 € 

od 201 do 250 180 € 22 € 

od 251 do 300 220 € 260 € 

od 301 do 350 250 € 300 € 

od 351 do 400 290 € 340 € 

od 401 do 450  320 € 380 € 

od 450 do 500 360 € 420 € 

nad 500 dohoda dohoda 

V uvedenej cene je zahrnuté: 
1. Vypísanie účtovného dokladu, spracovanie v zmysle zákona o účtovníctve, posúdenie správnosti a 
zaúčtovanie 
2. Konzultácia v rozsahu 1 hodina mesačne 
3. U platcov DPH vyhotovenie daňového priznania pre DPH 

Podvojné účtovníctvo 
Cenník podľa paušálu  
Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH 

Od 0 do 60 80 € 100 € 

od 61 do 100 100 € 120 € 

od 101 do 150 120 € 140 € 

od 151 do 200 150 € 170 € 

od 201 do 250 180 € 210 € 

od 251 do 300 210 € 240 € 

od 301 do 350  250 € 280 € 

od 351 do 400 280 € 300 € 

od 401 do 500 350 € 420 € 

nad 500 dohoda dohoda 



 

 

 

V uvedenej cene je zahrnuté: 
1. Vypísanie účtovného dokladu, spracovanie v zmysle zákona o účtovníctve, 
posúdenie správnosti a zaúčtovanie 
2. Konzultácia v rozsahu 1 hodina mesačne 
3. U platcov DPH vyhotovenie daňového priznania pre DPH 
4. Vloženie účtovnej závierky do zbierky listín OR 
5. Zasielanie písomností na úrady /poštovné si hradí klient sám/ 
 

V cenníku účtovných prác sa vychádza z ceny za 1 účtovnú položku nasledovne: 

JÚ neplatca DPH 0,70 € 

JÚ platca DPH 0,80 € 

PÚ neplatca DPH 0,70 € 

PÚ platca DPH 0,80 € 

Cena za 1 hodinu konzultácie 20 € 

 
 

Okrem paušálnych cien sa účtuje za nasledovné služby: 

Priznanie k dani z motorových vozidiel za 1. vozidlo 20 € 

za každé ďalšie vozidlo 5 € 

Zápisnica z valného zhromaždenia v súvislosti s rozdelením zisku / suma 
závisí od počtu spoločníkov/ 

min. 20€ 

List do ORSR /povinné/, podanie do centrálneho registra účtovných 
závierok 

10 € 

List na Daňový úrad 10 € 

Listy na iné úrady 10 € 

Štatistický úrad:   

-mesačný výkaz 20 € 

-štvrťročný výkaz 25 € 

-ročný výkaz /záleží na zložitosti/ od 30€ 

Cestovné príkazy dohodou 

Kniha jázd dohodou 

 
 
 



 

 

 

MZDY  
Počet zamestnancov Cena za jedného zamestnanca 

1-2 zamestnanci 17 € 

3-5 zamestnancov 15 € 

6-10 zamestnancov 14 € 

11-20 zamestnancov 13 € 

nad 20 zamestnancov dohoda 

V paušálnej cene za jedného zamestnanca je zahrnuté: 
- Spracovanie personalistiky a s tým súvisiacu agendu vrátane prihlásenia 

a odhlásenia v poisťovniach 
- Vyhotovenie mesačných výkazov do poisťovní a na finančnú správu 
- Spracovanie práceneschopnosti a odovzdanie na poisťovne 
- Vyhotovenie príkazu na úhradu /odvody, výplaty, zrážky z výplat/ 
- Konzultácia v rozsahu 1 hodina za mesiac /možnosť aj telefonicky/ 

 
Nad rámec paušálnej ceny sa osobitne účtuje: 

   
- Exekučné zrážky, komunikácia s exekučným úradom – od 10€ mesačne/osoba 
-  Ročné zaúčtovanie dane za každého zamestnanca za cenu mesačného paušálu na 

osobu 
- Granty a príspevky z ÚPSVaR a iných zdrojov – od 10€ mesačne/osoba 
- Vybavovanie štátnych sociálnych dávok – od 10€ mesačne/osoba 
- Vybavovanie A1 – od 20€ mesačne/osoba 
- Posielanie výplat zamestnancov – od 2€ mesačne/osoba. V prípade viac 

zamestnancov dohoda 
- Zmennosť, evidencia fondu pracovného času a iné špeciálne požiadavky – cena 

dohodou 
 
Dôležité upozornenie 
Okrem uvedených paušálnych cien sa môže klient dohodnúť na účtovaní za poskytnuté 
služby podľa počtu účtovných položiek. Účtovnou položkou sa rozumie 1 zápis v účtovných 
knihách. 
V tomto prípade sa tiež osobitne účtuje za: 

- Poskytnuté konzultácie 20€/hod. 
- Vyhotovenie výkazu DPH 20€ 
- Vyhotovenie súhrnného výkazu 20€ 



 

 

 

V prípade, že klient prinesie doklady jednorazovo na konci roka, účtuje sa podľa položiek a 
za vyhotovenie daňového priznania DPFO minimálne 40 €, a za vyhotovenie DPPO 
minimálne 60 €. 
 
V prípade, že ide o zahraničnú spoločnosť, resp. o spoločnosť, ktorá má v účtovníctve 
zahraničné faktúry, ktoré si vyžadujú individuálne posúdenie, čo zvyšuje náročnosť 
spracovania, cena sa zvyšuje na základe dohody oboch strán. 


