DESPRA spol. s r.o., IČO: 60465735, DIČ: CZ60465735, info@despra.cz, tel.: 602 351 928

CENÍK
Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina. Účetním případem se rozumí
faktura přijatá, faktura vydaná, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, položka
bankovního výpisu, zápočty, odpis majetku, zaúčtování mezd, interní doklad.

Základní úkony
Cena za zavedení klienta v případě poskytování účetních služeb

zdarma

Vedení účetnictví pro plátce DPH do 100 účetních položek
Vedení účetnictví pro plátce DPH od 101. položky

2 500 Kč / měsíc
25 Kč / účetní položka

Vedení účetnictví pro neplátce DPH do 100 účetních položek
Vedení účetnictví pro neplátce DPH od 101. položky

1 500 Kč / měsíc
20 Kč / účetní položka




1 500 Kč / měsíc
1 000 Kč / měsíc

Minimální cena pro vedení daňové evidence plátci DPH
Minimální cena pro vedení daňové evidence neplátci DPH

Souhrnné hlášení
Výpis evidence dodavatelů
Výpis z evidence odběratelů

500 Kč / měsíc
500 Kč / měsíc
500 Kč / měsíc

Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) – bez SSZ a ZP
Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání) + výkazy SSZ a ZP

1 000 Kč
3 000 Kč

Přiznání PO k dani z příjmu + výkazy + příloha
Přiznání PO k dani z příjmu + výkazy plném rozsahu

4 900 Kč
5 900 Kč

Přiznání neziskové organizace s hospodářskou činností k dani z příjmů
výkazy + příloha

5 900 Kč

Přiznání k dani silniční (1. auto)
Přiznání k dani silniční (2. a další auto)

480 Kč
200 Kč

Přiznání k dani z nemovitých věcí
Přiznání k dani z převodu nemovitých věcí

1 000 Kč
1 000 Kč

Mzdy a Personalistika
Počet zaměstnaců na HPP
1 až 15
15 a vice

280 Kč / osoba / měsíc
250 Kč / osoba / měsíc

V ceně za zaměstnance je již zahrnuto zpracování všech povinných výkazů pro správy sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní a roční přehledy.

Personalistika
Zastupování na úřadech
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) – bez SSZ a ZP
Cena za zaměstnance – dohoda o provedení práce

500 Kč / hod.
1 000 Kč
150 Kč / zaměstnanec

Další služby
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obchodní rejstřík
Zastupování na úřadech
Konzultace daňového poradce
Hot line poradenství
Vytvoření a sepsání vnitřních směrnic společnosti

600 Kč
500 Kč / hod.
1 500 Kč / hod.
2 000 Kč / čtvrtletí
od 5 000 Kč

Expresní příplatek
Při nedodržení termínu či pozdním dodáním dokladů

+50 % k ceně úkonu

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze orientační. Konečná cena je smluvní, stanovena dle
rozsahu a náročnosti zpracování.

