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Cenník vybraných služieb platný od 1.1.2014
Vedenie účtovníctva a dane
Účtovná položka
Daňové priznanie k DPH
Kontrolný výkaz k DPH
Vypracovanie súhrnného výkazu k DPH – aj elektronické podanie
Vypracovanie súhrnného výkazu k DPH – len vyhotovenie
Intrastat hlásenie – aj elektronické podanie
Intrastat hlásenie – len vyhotovenie
Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb vrátane podania na OR

cena bez DPH
1,00
20,00
9,00
11,00
7,00
10,00
7,00
120,00

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb

70,00

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb – bez účtovníctva

40,00

Mesačný výkaz pre štatistiku

7,00

Štvrťročný výkaz pre štatistiku

14,00

Cestovný príkaz s použitím vlastného vozidla

15,00

Cestovný príkaz s diétami
Odhlásenie motorového vozidla na daňový úrad

5,00
1,50

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – základný poplatok

20,00

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

20,00

Vznik/zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

10,00

Mzdy a personalistika
Vyhotovenie Pracovnej zmluvy – hlavný pracovný pomer
Vyhotovenie Dohody o vykonaní práce/Dohody o pracovnej činnosti

7,00
2,00

Vyhotovenie mzdy k hlavnému pracovnému pomeru

13,00

Vyhotovenie mzdy - konateľská odmena

13,00

Vyhotovenie mzdy k Dohode o vykonaní práce/Dohode o pracovnej činnosti

5,00

Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca/dohodára do poisťovní/daňového úradu

4,00

Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa na/z DÚ/poisťovní

4,00

Vyhotovenie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za zamestnanca

10,00

Vyhotovenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa

10,00

Vyhotovenie ročného hlásenia o odvedenej dani zo závislej činnosti

10,00

Vyhotovenie mesačného výkazu zo závislej činnosti

7,00

Vyhotovenie Vyhlásenia k dani zo ZČ

5,00

Ostatné služby
Prenájom sídla

35,00 /mesiac

Vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku

20,00

Elektronické podanie výkazov na Obchodný register

20,00

Registrácia/zrušenie povinnosti dane z príjmu PO – fyzické podanie

17,00

Registrácia/zrušenie povinnosti dane z príjmu PO – elektronické podanie

20,00

Zmeny v registrácii na DÚ

20,00

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty/pre §7, §4

20,00

List na daňový úrad- fyzické podanie
List na daňový úrad- elektronické podanie
Potvrdenia pre inštitúcie a iné potvrdenia pre zamestnancov

5,00
10,00
4,00

Konzultačná hodina

20,00 /hod.

Konzultačná hodina za prítomnosti daň. poradcu

45,00 /hod.

Zastupovanie na daňovom úrade

20,00 /hod.

Vypĺňanie preberacieho protokolu

5,00

Vystavenie faktúry/daňového dokladu

4,00

Archivácia dokladov- mesačne za 1 šanón

1,00

Ceny ostatných poskytovaných služieb sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Pelican s.r.o.

