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Cenník účtovných služieb a vedenia personalistiky pre spoločnosti s ručením 

obmedzeným: 
  

Druh dokladov 
Počet 

ks  
Cena za ks 
bez DPH 

Poznámka 

Vystavené faktúry platca DPH 1 1,00 € Faktúry vystavuje klient 

Dodávateľské faktúry platca DPH 1 1,00 € Došlé faktúry 

Interné doklady platca DPH 1 1,00 € 
Platby kartou, zaúčtovanie miezd, odpisov 

DHM, cestovné príkazy 

Pokladničné doklady platca DPH 1 1,00 € 
Hotovostné úhrady faktúr, nákup 

spotrebného materiálu 

Bankové výpisy platca DPH 1 1,00 € Klient zasiela elektronicky 

Vystavené faktúry neplatca DPH 1 0,80 € Faktúry vystavuje klient 

Dodávateľské faktúry neplatca DPH 1 0,80 € Došlé faktúry 

Interné doklady neplatca DPH 1 0,80 € 
Platby kartou, zaúčtovanie miezd, odpisov 

DHM, cestovné príkazy 

Pokladničné doklady neplatca DPH 1 0,80 € 
Hotovostné úhrady faktúr, nákup 

spotrebného materiálu 

Bankové výpisy neplatca DPH 1 0,80 € Klient zasiela elektronicky 

Daňové priznanie k DPH 1 20,00 €   

Zamestnanec  1 12,00 € 
Každý zamestnanec/dohodár  v evidencii v 

mesiaci, prihlášky, odhlášky, ročné 

zúčtovanie, dane, výpočet mesačnej mzdy 

Daňové priznanie k DPPO, účtovná závierka MUJ pre 
mikroúčtovnú jednotku 

1 60,00 €  Pre akciové spoločnosti 180,00 € 

Daňové priznanie k DPPO, účtovná závierka MUJ pre 
malú účtovnú jednotku 

1 240,00 €  Pre akciové spoločnosti dohodou 

Daňové priznanie k DPPO, účtovná závierka MUJ pre 
veľkú účtovnú jednotku 

1 Dohodou  Pre akciové spoločnosti dohodou 

Vedenie knihy jázd  1 40,00 €  

Daňové priznanie k motorovému vozidlu 1 20,00 €  

Štatistika  1 15,00 €  

 

 

 

Ceny sú platné na rok 2022 a môžu sa líšiť od povahy dokladov, ich spôsobu zaúčtovania a požiadaviek klienta na rozúčtovanie.  

Pod položkou sa rozumie doklad. Dokladom sa rozumie faktúra, pokladničný blok, interný doklad, jeden riadok bankového výpisu.  

Položka nie je účtovný zápis. Jeden doklad môže mať viac účtovných zápisov. 

V prípade väčšieho počtu dokladov sa konečná cena môže meniť. 

Všetky ďalšie služby spojené s výkonom účtovných a mzdových prác a nie sú predmetom tohto cenníka, sú stanovené na základe dohody. 


