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1. Obračunavanje DDV in ostala povezana opravila EUR

Prijava/odjava zavezanca v register DDV vloga 45

Obračun DDV

 = manj zahteven obračun 25

 = zahteven obračun 35

 = zelo zahteven obračun 50

Rekapitulacijsko poročilo obračun 25

Poročilo po 76. a členu ZDDV-1 obračun 25

Ostala opravila povezana z DDV

(popravki obračunov, popravki odbitka DDV, samoprijava, itd) ura 45

2. Ostala knjigovodska opravila EUR

Usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem

(IOP, opomini, uskladitve ob prevzemu stranke itd) ura 45

Obračun obresti, amortizacijski načrti itd ura 45

Fakturiranje ura 45

Storitve ePobota 

 = manj zahteven poročilo 30

 = zahteven poročilo 50

 = zelo zahteven poročilo 80

Zahtevki za vračilo trošarine zahtevek 25

Zahtevek za znižanje davčne obveznosti zahtevek 100

Primopredajni zapisnik pri prenehanju sodelovanja zapisnik 100

 

3. Ostala administrativna opravila EUR

Urejanje dokumentacije ura 45

Priprava predlogov za kompenzacijo,  cesijo, asignacijo ura 45

Opominjanje za nedostavljeno dokumentacijo ura 45

Urejanje plačilnega prometa ura 30

4. Računovodsko svetovanje EUR

Računovodsko svetovanje

 = manj zahteven ura 45

 = zahteven ura 80

 = zelo zahteven ura 100

Priprava podlag za izdelavo aktov v računovodstvu ura 80

Priprava dokumentacije za revizijski pregled, davčno inšpekcijo

in podobno) ura 45

Priprava podlag za izdelavo revizijskega poročila in sodelovanje

pri revizijskem pregledu, davčni inšpekciji in drugih postopkih) ura 45

Svetovanje pri organizaciji računovodenja ura 80



5. Zunanje poročanje EUR

Letno poročilo za samostojne podjetnike 

 = manj zahteven poročilo 100

 = zahteven poročilo 150

 = zelo zahteven poročilo 200

Letno poročilo za družbe , ki niso zavezane k reviziji ter društva

zavode in javne ustanove itd

 = manj zahteven poročilo 150

 = zahteven poročilo 250

 = zelo zahteven poročilo 350

Poročanje Banki Slovenije ura 45

Poročanje Statističnemu uradu RS ura 45

6. Notranje poročanje

Medletna bilanca za samostojne podjetnike (bilanca stanja

s pojasnili in izkaz poslovnega izida za potrebe banke, lizingov itd)

 = manj zahteven poročilo 40

 = zahteven poročilo 60

 = zelo zahteven poročilo 80

Medletna bilanca za družbe, društva, zavod in javne ustavnove

(bilanca stanja s pojasnili in izkaz poslovnega izida za potrebe

bank, lizingov itd)

 = manj zahteven poročilo 50

 = zahteven poročilo 70

 = zelo zahteven poročilo 90

Zahtevnejša poročila ura 45

7. Obračun plač, poročanje in ostala opravila

Priprava podatkov za obračun plače ura 45

Obračun plač ura 45

Obračun plače obračun 19

Obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve obračun 19,5

Obračun regresa obračun 13,5

Mesečni obračun prispevkov zasebnika obračun 19

Obračun drugih izplačil fizičnim osebam (avtorski honorar ali podjemna

pogodba, obračun najemnine, izplačila nagrad vajencem…) obračun 19,5

Priprava podatkov ZPIZ - obr. M4 - M8 z obvestilom prejemnikom izplačil postavka 6,5

Poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam (kontrola)

z obvestilom prejemnikom plačil postavka 6,5

Poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poročilo 15

Poročanje Statističnemu uradu RS - gibanje plač zaposlencev (ZAP-STRU/L,

ZAP-SP/4L) ura 45

Izdaja potrdila o višini plače potrdilo 8

Poročilo ER 28 (prenehanje delovnega razmerja) poročilo 20

Mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevki,…) zahtevek 16,5

Vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje,… vloga 20

Prijava delavca v zavarovanje PD-1, M1/M2, MDČ prijava 20

Letna obvestila zaposlencem za letni dopust poročilo 15


