Tel.:
+ 420 571 623 520
email: epas@epas.cz

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

CENÍK SLUŽEB

platný od 30.04. 2022

Ceny jsou uváděny bez 21 % DPH

Oblast účetnictví

Oblast personalistiky a mezd

1. Zpracování účetnictví
1. Zpracování měsíční mzdové a personální agendy

DAŇOVÁ EVIDENCE
a) paušální sazba .........................................................
b) sazba za každou účetní větu ...................................
c) příprava podkladů - hodinová sazba ......................
d) smluvní přirážka - při zvýšené náročnosti zpracování

1.160,- Kč
3,20,- Kč
320,- Kč

4 a méně zaměstnanců
a) paušální sazba .......................................................
400,- Kč
b) vlastní zpracování - hodinová sazba ......................
330,- Kč
(uzávěrkové práce, roční zúčtování daně, ELDP, komunikace s úřady, kontroly organizace,
podklady pro zaměstnance k úvěrům, půjčkám, výkazy statistiky)

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
a) paušální sazba .........................................................
b) sazba za každou účetní větu ...................................
c) příprava podkladů - hodinová sazba ......................
d) smluvní přirážka - při zvýšené náročnosti zpracování

1.590,- Kč
3,20,- Kč
450,- Kč

2. Příplatek za zpracování účetní uzávěrky
a) jednorázové zpracování účetnictví za období
delší šesti měsíců .........................................................
b) přednostní zpracování - expresní příplatek .............

+ 50 %
+ 50 %

3. Účetní poradenství
Zavedení účetnictví a příslušných agend u nové firmy, konzultace problémových účetních případů jak
v daňové evidenci, tak i v podvojném účetnictví, uzávěrkové a jiné operace.
Hodinová sazba .............................................................

1.430,- Kč

5 a více zaměstnanců
a) sazba za 1 zaměstnance ........................................................
220,- Kč
b) zaměstnanec zatížen přednostní či nepřednostní pohledávkou – max .2 pohledávky……...260,- Kč
c) zaměstnanec zatížen přednostní či nepřednostní pohledávkou – 3 a více pohledávek…... 300,- Kč
d) sazba za 1 DPP bez pojistného ………………………………………………………………..…180,- Kč
e) vlastní zpracování – hodinová sazba ……………………………….……………………………330,- Kč
(uzávěrkové práce, roční zúčtování daně, ELDP, komunikace s úřady, kontroly organizace,
podklady pro zaměstnance k úvěrům, půjčkám, výkazy statistiky)
f) přihlášení /odhlášení zaměstnance/organizace ………………..……………………………… 200,- Kč
g) agenda DPN/OČR (implementace DPN, přílohy, hlášení o ukončení) za úkon………....…. 100,- Kč
h) vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti…………………………………..……… 200 - 800,- Kč
i) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby z příjmu fyzických osob….….200 - 800,- Kč
j) zpracování daňového přiznání za zaměstnance za kalendářní rok dle náročnosti….. 200 - 800,- Kč
Založení nové agendy
Jednorázový poplatek ………………………………………………………………………..

1 500,- Kč

Oblast finanční a ekonomická
1. Ekonomické a finanční poradenství
Hodinová sazba (za každou započatou hodinu)................

1 080,- Kč

2. Zpracování ekonomických expertiz, daňových formulářů apod.
Ceny těchto prací budou stanovovány d o h o d o u pro jednotlivé případy podle náročnosti a rozsahu
zpracování.

Cestovné
Výše cestovného osobním automobilem je stanovena 14,- Kč/km. Ostatní cestovní náhrady budou účtovány
podle platných předpisů.

