CENÍK SLUŽEB platný od 12.2.2017

Ceny jsou bez DPH.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trivi Jednoduše
Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu
V ceně:
- Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob
- Účetní závěrka
- Zpracování 24 dokladů (rok)
- zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok)
- Zastupování na úřadech (na základě plné moci, vyjma kontrol)
- Portál Trivi
- Zpracování interních účetních dokladů
Cena za doklad nad rámec

Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad
k záloze, pokladní doklady – Přijatý/Vydaný
Transakce na bankovém výpisu (1 řádek)
1 účetní operace vyplývající ze smlouvy
Zaúčtování zpracovaného cestovního příkazu
Kompletní zpracování a zaúčtování cestovního příkazu
Zpracování a podání výkazu DPH
Majetek ke konci účetního roku

Roční poplatek 4 488 Kč
(374 Kč / měsíc)

PLÁTCE DPH

Účetní
100 Kč

Klient
80 Kč

NEPLÁTCE DPH / Identifikovaná
os.
Účetní
Klient
80 Kč
50 Kč

36 Kč
110 Kč

30 Kč
90 Kč
35 Kč
69 Kč
490 Kč
100 Kč/rok

Jednoduše pro FYZICKOU osobu
V ceně:
- Vytvoření přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- Zpracování výkazů o majetku a závazcích, příjmech a výdajích a přehledů o
příjmech a výdajích a platbách pojistného pro ČSSZ a ZP
- Zpracování 24 dokladů (rok)
- zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok)
- Zastupování na úřadech (na základě plné moci, vyjma kontrol)
- Portál Trivi
- Zpracování interních účetních dokladů
Cena za doklad nad rámec
PLÁTCE DPH

Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad
k záloze, pokladní doklady – Přijatý/Vydaný
Transakce na bankovém výpisu (1 řádek)
1 účetní operace vyplývající ze smlouvy
Zaúčtování zpracovaného cestovního příkazu
Kompletní zpracování a zaúčtování cestovního příkazu
Zpracování a podání výkazu DPH
Majetek ke konci účetního roku

Účetní
30 Kč

Klient
20 Kč

Roční poplatek 3 000 Kč
(250 Kč / měsíc)

NEPLÁTCE DPH / Identifikovaná
os.
Účetní
Klient
20 Kč
15 Kč

20 Kč
30 Kč

18 Kč
20 Kč
35 Kč
69 Kč
490 Kč
100 Kč/rok

Fakturace služby: polovina roční částky je fakturována po podpisu smlouvy, druhá polovina je fakturována na konci účetního
období
Účetní = Manuálně zaúčtovaná operace = cena za zpracování dokladu v případě, že klient zašle doklad emailem/ vloží foto, scan
anebo pdf. na portál/ zašle doklady poštou – data zpracovává Trivi
Klient = Automaticky zaúčtovaná operace = cena za zpracování dokladu v případě, že klient sám zadá všechny informace
z přijatého dokladu do portálu Trivi anebo na doklad přes portál vystaví
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Trivi Byznys
Právnická osoba – plátce DPH
Fyzická osoba – plátce DPH ( FO s podvojným účetnictvím)
V ceně:
- Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob
- Účetní závěrka dle zákonných požadavků v případě PO
anebo Zpracování výkazů o majetku a závazcích, příjmech a výdajích a přehledů
o příjmech a výdajích a platbách pojistného pro ČSSZ a ZP v případě FO
- Zpracování přiznání k DPH (včetně kontrolního hlášení a souhrnného hlášení)
- Správa / stahování bankovních výpisů (na základě plné moci)
- Zastupování na úřadech (na základě plné moci, vyjma kontrol)
- Portál Trivi
- Nákladové účetnictví
- Zpracování interních účetních dokladů
- Účtování 2 ks majetku
- Účetní poradenství (asistence při operativě) do 30 min. /měsíc (nelze přenášet do
dalšího měsíce)
Cena za doklad
Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze - Přijatý/Vydaný
Pokladní doklad - Přijatý/Vydaný
Transakce na bankovém výpisu (1 řádek)
1 účetní operace vyplývající ze smlouvy
Zaúčtování zpracovaného cestovního příkazu
Kompletní zpracování a zaúčtování cestovního příkazu
Majetek ke konci účetního roku
Etransakce – Přijaté účetní doklady/operace
Etransakce – platební operace

Měsíční paušál
Měsíční plátce DPH:
1 290 Kč
Kvartální plátce DPH:
903 Kč
Spolek – měsíční plátce: 1 419 Kč
Spolek – kvartální plátce: 993 Kč

Účetní
55 Kč
55 Kč
18 Kč
55 Kč
35 Kč
69 Kč

Klient
35 Kč
18 Kč
100 Kč/rok
dle dohody
dle dohody

Právnická osoba – neplátce DPH, Právnická osoba – identifikovaná osoba
Fyzická osoba – neplátce DPH (FO s podvojným účetnictvím)
V ceně:
- Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob
- Účetní závěrka dle zákonných požadavků v případě PO
anebo Zpracování výkazů o majetku a závazcích, příjmech a výdajích a přehledů
o příjmech a výdajích a platbách pojistného pro ČSSZ a ZP v případě FO
- Správa / stahování bankovních výpisů (na základě plné moci)
- Zastupování na úřadech (na základě plné moci, vyjma kontrol)
- Portál Trivi
- Nákladové účetnictví
- Zpracování interních účetních dokladů
- Účtování 2 ks majetku
- Účetní poradenství (asistence při operativě) do 30 min. /měsíc (nelze přenášet do
dalšího měsíce)
Cena za doklad
Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze - Přijatý/Vydaný
Pokladní doklad - Přijatý/Vydaný
Transakce na bankovém výpisu (1 řádek)
1 účetní operace vyplývající ze smlouvy
Zaúčtování zpracovaného cestovního příkazu
Kompletní zpracování a zaúčtování cestovního příkazu
Zpracování a podání výkazu DPH
Majetek ke konci účetního roku
Etransakce – Přijaté účetní doklady/operace
Etransakce – platební operace

Měsíční paušál 690 Kč
Cena pro spolek: 759 Kč

Účetní
32 Kč
32 Kč
18 Kč
32 Kč
35 Kč
69 Kč

Klient
18 Kč
10 Kč
490 Kč
100 Kč/rok
dle dohody
dle dohody
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Fyzická osoba s daňovou evidencí
V ceně:
- Vytvoření přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- Zpracování výkazů o majetku a závazcích, příjmech a výdajích a přehledů o příjmech a
výdajích a platbách pojistného pro ČSSZ a ZP
- Správa / stahování bankovních výpisů (na základě plné moci)
- Zastupování na úřadech (na základě plné moci, vyjma kontrol)
- Portál Trivi
- Nákladové účetnictví
- Zpracování interních účetních dokladů
- Účtování 2 ks majetku
-Účetní poradenství (asistence při operativě) do 30 min. /měsíc (nelze přenášet do dalšího
měsíce)
Cena za doklad
PLÁTCE DPH

Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze
- Přijatý/Vydaný
Pokladní doklad - Přijatý/Vydaný
Transakce na bankovém výpisu (1 řádek)
1 účetní operace vyplývající ze smlouvy
Zaúčtování zpracovaného cestovního příkazu
Kompletní zpracování a zaúčtování cestovního příkazu
Zpracování a podání výkazu DPH
Majetek ke konci účetního roku
Etransakce – Přijaté účetní doklady/operace
Etransakce – platební operace

Měsíční paušál
Neplátce DPH
Identifikovaná osoba
Měsíční plátce DPH
Kvartální plátce DPH

220 Kč
220 Kč
890 Kč
623 Kč

Účetní
30 Kč

Klient
15 Kč

NEPLÁTCE DPH /
IDENTIFIKOVANÁ OS.
Účetní
Klient
20 Kč
10 Kč

30 Kč
18 Kč
55 Kč

10 Kč
-

20 Kč
18 Kč
20 Kč

10 Kč
-

35 Kč
69 Kč
v ceně

490,00 Kč
100 Kč/rok
dle dohody
dle dohody

Účetní = Manuálně zaúčtovaná operace = cena za zpracování dokladu v případě, že klient zašle doklad emailem/ vloží foto, scan
anebo pdf. na portál/ zašle doklady poštou – data zpracovává Trivi
Klient = Automaticky zaúčtovaná operace = cena za zpracování dokladu v případě, že klient sám zadá všechny informace
z přijatého dokladu do portálu Trivi anebo na doklad přes portál vystaví

……….…………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
Trivi s.r.o. , Drtinova 8, 150 00 Praha 5
+ 420 800 80 60 40, hello@trivi.cz
www.trivi.cz
3

CENÍK SLUŽEB platný od 12.2.2017

Ceny jsou bez DPH.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY a PRÁVNÍ SLUŽBY
Paušál za vedení mzdové agendy včetně

- zpracování jedné mzdy (vč. přihlášení/odhlášení zaměstnance a zpracování ELDP)
- zpracování měsíčních přehledů na sociální a zdravotní pojištění
- zpracování ročního vyúčtování daně vybírané srážkou
- zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
- zastupování na úřadech (na základě plné moci, vyjma kontrol)
- distribuce výplatních lístků zaměstnancům
- vedení mzdových listů
- zpracování elektronického bankovního příkazu k úhradě mezd a odvodů
- příprava závěrečných sestav a podkladů pro zaúčtování mezd
Zpracování každé další mzdy bez zapracování informací o mzdách do reportingu
Zpracování každé další mzdy se zapracováním informací o mzdách do reportingu
Roční zúčtování (za zaměstnance)
Vzor dohody o pracovní činnosti (DPČ) anebo dohoda o provedení práce (DPP)
Vzor Pracovní smlouvy anebo Smlouvy o výkonu funkce jednatele
Soubor vzorů (DPP + DPČ + pracovní smlouva + smlouva o výkonu funkce jednatele)
Vzor - Pracovní řád a vnitřní mzdový předpis
Vzor - Ostatní pracovněprávní směrnice
Soubor vzorů - Vnitřní pracovněprávní předpisy a směrnice
Úpravy vzoru, návrh právního postupu v konkrétní věci, zastupování před orgány veřejné
správy, právní poradenství – v spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti

Varianta 490 Kč:
včetně mzdového poradenství
do 30 min / měsíc

Varianta 990 Kč:
včetně mzdového a
personálno-právního poradenství do
1,5 hodiny / měsíc

169 Kč
189 Kč
169 Kč
350 Kč / dohoda
550 Kč / smlouva
1 690 Kč
690 Kč
390 Kč
1 990 Kč
1 700 Kč / hodina

SLUŽBY NAVÍC (pro každého)
Expertní účetní a mzdové poradenství (pro klienty)
Expertní účetní a mzdové poradenství (pro neklienty)
Expertní daňové poradenství (pro klienty)
Expertní daňové poradenství (pro neklienty)
Ostatní účetní služby a vícepráce
Fyzická archivace dokladů
Opravná nebo dodatečná přiznání k dani z příjmů (pro klienty)
Opravná nebo dodatečná přiznání k dani z příjmů (pro neklienty)
Opravná nebo dodatečná přiznání k DPH (pro klienty)
Opravná nebo dodatečná přiznání k DPH (pro neklienty)
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně přehledů na ČSSZ, ZP (pro neklienty)
Zpracování přiznání k silniční dani pro auto v majetku firmy anebo auto zaměstnance
užívané na pracovní účely při uplatnění roční sazby dane

990 Kč / hod. *
1 290 Kč / hod. *
1 290 Kč / hod. *
1 890 Kč / hod. *
790 Kč / hod. *
1,50 Kč / doklad / rok
od 1 000 Kč
od 1 500 Kč
490 Kč
od 1 500 Kč
od 1 500 Kč

Zpracování přiznání k spotřební dani
Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovité věci
Přiznání k dani z nemovitých věcí
Zařízení dobrovolné registrace k DPH
Sazba za fyzickou přítomnost účetní v případě kontroly
Příplatek za expresní zpracování
Vzor smlouvy o bezúročné půjčce jednatele/společníka
Úpravy vzoru, návrh právního postupu v konkrétní věci, zastupování před orgány veřejné
správy, právní poradenství – v spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti

od 490 Kč (cena dle rozsahu)
1990 Kč
od 1990 Kč (cena dle rozsahu)
990 Kč
690 Kč / hod.
od 500 Kč (cena dle náročnosti)
119 Kč

První auto 490 Kč
Každé další auto 390 Kč

1 700 Kč / hodina

* První započatá hodina je počítaná v plné hodinové sazbě, každou další hodinu počítáme do 30 min. v poloviční sazbě, po 30 min.
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v plné sazbě.
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