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Ceník daňového poradenství 

Základní ustanovení 

- Společnost ARSTAS, s. r. o. vydává tento ceník daňového poradenství, který nabývá 

účinnosti 1. září 2022. 

- Případné změny tohoto ceníku budou klientovi oznámeny alespoň tři měsíce před 

jejich účinností.  

- Všechny částky jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, společnost ARSTAS, s.r.o. 

není plátcem daně z přidané hodnoty.  

- Hodinové sazby se fakturují s přesností na započaté čtvrthodiny.  

- Generální plné moci jsou již v cenách obsaženy.  

Běžné daňové poradenství 

- Daňové poradenství, které není sjednáno v paušální částce klienta, kterému jsou 

poskytovány i jiné služby (například účetnictví či zpracování mezd) se oceňuje na částku 

1 500 Kč za 60 minut. 

- Daňové poradenství může probíhat buď osobně nebo po domluvě i online 

(telefonicky či e-mailem). 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Příjmy ze 
zaměstnání 

Příjmy 
z podnikání 

výdaje 
paušální 

Příjmy 
z podnikání 

výdaje 
skutečné 

Přehledy 
OSVČ 

Základní 
termín 

1.4. 

Prodloužený 
termín 

1.7. 

ANO X X X 1 500 Kč 2 000 Kč 

X ANO X ANO 2 000 Kč 2 500 Kč 

X X ANO ANO 2 500 Kč 3 000 Kč 

 

-  V případě realizace dalších příjmů z kapitálového majetku, příjmů z nájmu či ostatních 

příjmy (prodej cenných papírů, nemovitých věcí apod.) či zahraničních příjmů se cena 

za zpracování přiznání k dani z příjmů stanoví individuálně.  

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 

- Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob zahrnuje zpracování daňové 

přiznání, výkazů a přílohy k účetní závěrce. 

 

Kategorizace Obrat Cena v Kč 

mikro účetní jednotka Do 2 mil. Kč od 3 000 
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- U společností s jinou kategorizací účetních jednotek nebo u vyššího obratu u mikro 

účetní jednotky se cena stanoví individuálně. Cena se také liší u veřejně prospěšného 

poplatníka, svěřenského fondu apod.  

Silniční daň  

- Přiznání k silniční dani je oceněno částkou 250 Kč za jedno vozidlo.  

Spotřební daně 

- Odměna za daňové poradenství a zpracování daňového přiznání ke spotřebním daním 

a k ekologickým daním se stanoví individuálně. 

Daň z nemovitých věcí 

- Přiznání k dani z nemovitých věcí je oceněno částkou 600 Kč, v případě, že se jedná o 

stavby určené k bydlení.  

- V případě, že se jedná o podnikatelský subjekt, částka se stanoví individuálně.  

Daň z přidané hodnoty 

- Ceny se liší dle toho, zda je klientovi současně vedeno účetnictví či nikoli.  

Správa DPH Účetnictví vedeno 
Účetnictví 
nevedeno 

Daňové přiznání 250 Kč od 1 500 Kč 

Kontrolní hlášení 250 Kč 500 Kč 

Souhrnné hlášení 500 Kč 800 Kč 

 

- Za povinnou registraci ze zákona k dani z přidané hodnoty účtujeme částku 500 Kč.   

- Za dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty účtujeme částku 1 500 Kč.  

Ostatní ujednání 

- Při komunikaci s finančním úřadem (například z důvodu daňové kontroly) se aplikuje 

hodinová sazba poradce ve výši 1 500 Kč, v této hodinové sazbě se fakturuje s přesností 

na započaté čtvrthodiny.  

- Odklady daňových přiznání se pohybují od 2 000 Kč, cena se odvíjí od subjektu, 

kategorizace účetní jednotky a obratu. Jedná se pouze o službu odkladu (pokud je 

klientovi vedeno účetnictví, tato částka se neplatí). 

- V případě jiných činností, které nejsou taxativně vymezeny výše, se cena stanoví 

individuálně.  

 

 


