
 
 

Vinogradniška cesta 29, 2312 Orehova vas, davčna številka: 49760564, matična številka: 

1897829000 

 

ki jo zastopa direktorica Brigita Kovačec, mag.alt.reš.spor. 

 

(v nadaljevanju: izvajalka storitev) 
 
 

CENIK RAČUNOVODSKIH STORITEV 
 
KNJIŽENJE V TEMELJNE KNJIGE:                                           Enota/€    
Knjižba v poslovne knjige           1,00 € 
Manj zahtevno knjiženje – nezavezanci za DDV, urna postavka                       45,00 € 
Zahtevno knjiženje – zavezanci za DDV, urna postavka            55,00 € 
Elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil urna postavka         55,00 € 
 
OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST: 
Vpis računa v davčne evidence          1,00 € 
Priprava mesečni obračun DDV-O                  10,00 € 
Mesečni obračun DDV-O, poročanje                  10,00 € 
Priprava trimesečnega obračuna DDV-O                  20,00 € 
Trimesečni obračun DDV-O, poročanje                  10,00 € 
Rekapitulacijsko poročilo, urna postavka               55,00 € 
Poročanje 76. a člen, urna postavka                55,00 € 
Ostala opravila povezana z DDV, urna postavka           55,00 € 
Izračun, poračun odbitnega deleža vstopnega DDV, urna postavka                 60,00 € 
 
OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM TER 
PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE: 
Obračun plače za prvega zaposlenega                 20,00 € 
Obračun plače za vsakega nadaljnjega zaposlenega (od 2 do 50)                      15,00 € 
Obračun plače za vsakega nadaljnjega zaposlenega (nad 50)    13,00 € 
Priprava podatkov za obračun plače, urna postavka                 60,00 € 
Mesečni obračun prispevkov za zasebnika brez popravka      5,21 € 
Mesečni obračun prispevkov za zasebnika s popravkom    17,40 € 
Obračun refundacije boleznin, urna postavka      30,00 € 
Obračun regresa za letni dopust na osebo       15,00 € 
Obračun božičnice oz. trinajste plače, na osebo      15,00 € 
Obračun drugih izplačil fizičnim osebam na REK     15,00 € 
Poročanje po I-REK-u na osebo          5,21 € 



Obračun plač detaširani delavci urna postavka      43,00 € 
 
DRUGA POROČANJA: 
Prijava podatkov ZPIZ na obrazcu M4-M8 – postavka                                        5,00 € 
Poročilo FURS-u o prejemkih fizičnih oseb za napoved dohodnine   20,00 € 
Poročilo za namene statistike finančnih računov               100,00 € 
Razna poročila Banki Slovenije, urna postavka      70,00 € 
Razna poročila Statističnemu uradu RS (tudi Intrastat) urna postavka           60,00 € 
 
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA ZA 
GOSPODARSKE DRUŽBE: 
 
Medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida najmanj              100,00 € 
Letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za manj zahtevne    80,00 €
                    srednje zahtevne  130,00 € 
                    zelo zahtevne  180,00 € 
Obračun davka od dohodka (dobička) pravnih oseb za manj zahtevne   50,00 € 
                   srednje zahtevne   70,00 € 
                   zelo zahtevne  100,00 € 
Razkritja k letnemu poročilu pojasnila in razkritja k izkazom urna postavka 50,00 € 
 
RAČUNOVODSKI IZKAZI IN IZDELAVA NAPOVEDI DAVKA OD 
DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA ZASEBNIKE: 
Medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida najmanj      80,00 € 
Letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za manj zahtevne    50,00 € 
        srednje zahtevne             100,00 € 
        zelo zahtevne  150,00 € 
Napoved davka od dohodka iz dejavnosti za manj zahtevne     30,00 € 
                      srednje zahtevne     50,00 € 
           zelo zahtevne     70,00 € 
 
DRUGE STORITVE, SVETOVANJE IN NAČRTOVANJE: 
Splošno podjetniško svetovanje za različne potrebe najmanj urna postavka   40,00 € 
Računovodsko svetovanje za različne potrebe najmanj urna postavka   25,00 € 
Davčno svetovanje za različne potrebe najmanj urna postavka     80,00 € 
Sodelovanje pri inšpek. in reviz. pregledu najmanj urna postavka     65,00 € 
Priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu urna postavka  100,00 € 
Izdelava finančnega načrta najmanj      200,00 € 
Izdelava poslovnega načrta najmanj      400,00 € 
 
PRIJAVE: 
Prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register    20,00 € 
Prijava v register zavezancev za DDV        20,00 € 
Prijava potrebe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje                             20,00 € 
Zaposlovanje tujcev in podaljšanja delovnih dovoljenj po delavcu in 
prijava delavca v zavarovanje urna postavka     200,00 € 
 
 
 



DRUGE STORITVE: 
Oddaja e računa             3,00 € 
Izpis potnih nalogov urna postavka        40,00 € 
Arhiviranje dokumentacije mesečno registratorji tekoči meter     50,00 € 
Opominjanje za dostavo manjkajočih oz. zavrnitev neverodostojnih listin   20,00 € 
na poziv oz. zahtevo   
Opravljanje plačilnega prometa urna postavka       50,00 € 
Fakturiranje – izstavitev računa po naročilu stranke (1 račun)      5,00 € 
Obračun obresti po naročilu stranke urna postavka                 40,00 € 
Izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo po naročilu stranke     40,00 € 
urna postavka  
Vzpostavitev knjigovodskega stanja z dejanskim (IOP) urna postavka   50,00 € 
Vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke urna postavka     80,00 € 
Predaja dokumentacije ob prekinitvi sodelovanja urna postavka    80,00 € 
Izdelava opomina po naročilu stranke          5,00 € 
Vročanje e-davki           11,60 € 
Printanje            0,006 € 
Asistenca printanja 60 dok/uro         11,60 € 
Poročanje PDV Hrvaška urna postavka        30,00 € 
Potrjevanje vezane knjige urna postavka        30,00 € 
Urejanje poslovne dokumentacije urna postavka                 30,00 € 
Register osnovnih sredstev urna postavka        30,00 € 
Obračun amortizacije urna postavka         60,00 € 
Dohodnina za leto urna postavka         20,00 € 
Vodenje zalog urna postavka         45,00 € 
Potni stroški kilometrina            0,43 € 
Registrator in ostali pisarniški material          po ceni dobavitelja 
 
MEDIACIJA  
Mediacija za gospodarske spore urna postavka     150,00 €  
         
 
 
Vse cene so brez ddv. 
Vse točke se usklajujejo z indeksom rasti cen. 
Pridružujemo si pravico do spremembe cen. 
Datum sprejetja: 01.01.2023 
 
Vse cene enako veljajo za hčerinsko podjetje: 
DANES - JUTRI, računovodski servis in druge poslovne storitve, d.o.o. 
Jurčičeva ulica 8 
2000 Maribor 
Matična številka: 3468895000 
Davčna številka: SI 95964223 

Direktorica: 
 

Brigita Kovačec, mag. alt.reš.spor. 
 
 
 


