CENÍK SLUŽEB NeoTax s.r.o. platný od 1.1.2017
Účetnictví, daňová evidence

cena jednotka

daňová evidence podnikatele OSVČ fyzická osoba - neplátce DPH

od 500 Kč měsíc

daňová evidence podnikatele OSVČ fyzická osoba - plátce DPH

od 800 Kč měsíc

účetnictví společnosti s ručením omezeným nebo a.s. - neplátce DPH

od 1 000 Kč měsíc

účetnictví společnosti s ručením omezeným nebo a.s. - plátce DPH

od 1 500 Kč měsíc

řádek v peněžním/ účetním deníku - připraven, jednoduchý

15 Kč řádek

řádek v peněžním/ účetním deníku - bez přípravy nebo komplikovaný

20 Kč řádek

měsíční vyúčtování služebních cest - tuzemsko

200 Kč 1 vyúčtování

vyúčtování služební cesty - zahraničí

250 kč 1 vyúčtování

rekonstrukce účetnictví
účetní závěrka, přílohy, podklady k daňovému přiznání k dani z příjmu
fyzických či právnických osob

20 Kč řádek
měsíční paušál
měsíčně
dle dohody

ostatní práce hlavní účetní

od 400 Kč hodina

ostatní práce asistenta účetní

od 200 Kč hodina

Daňové přiznání a daňové poradenství

cena jednotka

zpracování silniční daně (1 - 3 vozidla)

250 Kč 1 vozidlo

zpracování silniční daně (4 a další vozidla)

300 Kč 1 vozidlo

zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení

od 700 Kč ks

odložení daňového přiznání pro fyzické osoby

od 1 890 Kč ks

odložení daňového přiznání pro právnické osoby

od 2 990 Kč ks

sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh

individuálně ks

sestavení přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh - OSVČ

od 1 500 Kč ks

sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob - zaměstnanci

od 1 200 Kč ks

sestavení daňového přiznání k dani z nemovitosti

od 1 000 Kč ks

Daňové přiznání a daňové poradenství

cena jednotka

sestavení daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti

od 1 000 Kč ks

sestavení daňového přiznání k dani dědické, darovací

od 1 000 Kč ks

přehled o příjmech a výdajích pro sociální zabezpečení OSVČ

450 Kč ks

přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní zabezpečení OSVČ

450 Kč ks

příloha účetní závěrky právnické osoby
služby daňového poradce

Mzdová evidence

1 500 Kč ks
800 Kč hodina

cena jednotka

zaměstnanec na HPP, VPP, DPČ malá organizace

250 Kč ks

zaměstnanec na DPP malá organizace

300 Kč ks

zaměstnanec na HPP, VPP, DPČ velká organizace

250 Kč ks

zaměstnanec na DPP velká organizace

300 Kč ks

přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence)

150 Kč ks

odhlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence)

150 Kč ks

ostatní práce mzdové účetní

300 Kč hodina

zastoupení při kontrole ze strany úřadu

400 Kč hodina

Ekonomické, finanční, podnikatelské a organizační poradenství

cena jednotka

ekonomické, finanční, podnikatelské a organizační poradenství (krátkodobá
spolupráce)

600 Kč hodina

ekonomické, finanční, podnikatelské a organizační poradenství (dlouhodobá
spolupráce)

400 Kč hodina

Založení firmy, prodej již připravené společnosti, související poradenství
asistence při založení společnosti s ručením omezeným dle dispozic klienta

cena jednotka
3 000 Kč 1 firma

