Računovodska tarifa ‐ splošni del
1.člen
Računovodska tarifa določa priporočljiv način vrednotenja in obračunavanja računovodskih
storitev.
2.člen
Računovodske storitve po računovodski tarifi so storitve, ki jih opravljajo računovodski servisi za
uporabnike teh storitev (v nadaljnjem besedilu: stranke).
3.člen
Vrednost storitev je v računovodski tarifi določena v evrih.
4.člen
Računovodske storitve se vrednotijo predvsem po naslednjih elementih:
odgovornost za storitev in stopnjo strokovne zahtevnosti,
posebna strokovna znanja izven računovodske stroke, kot tudi znanje in uporaba tujih jezikov
ter mednarodnih računovodskih standardov, specialistična znanja, čas, ki je potreben za
storitev, količina opravljenih storitev.
5.člen
Po elementih porabljenega časa se vrednotijo predvsem naslednje storitve:
urejanje knjigovodskih listin, čas odsotnosti med potovanjem k stranki, svetovanje.
6.člen
Za storitve, pri katerih je potrebno poznavanje mednarodnih računovodskih standardov in
uporaba tujega jezika, se tarifne postavke zvišajo za 50%.
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7.člen
Za storitve, ki jih na zahtevo stranke ali državnega organa računovodski servis opravi ob
sobotah, nedeljah, praznikih ali dela prostih dnevih, se tarifne postavke zvišajo za 100%.
Za storitve, ki jih računovodski servis opravi izven rednega delovnega časa zaradi nepravočasno
dostavljene dokumentacije, se cena poveča za 50%.
8.člen
Računovodski servis ima pravico do povračila stroškov v zvezi z delom v višini stroškov, ki so
priznani kot davčno priznani odhodki.
Višina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in Uredbo o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino z vsemi spremembami in dopolnitvami.
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Računovodska tarifa ‐ tarifa
1. knjiženje
1.1. knjiženje v glavno knjigo ‐ minimalni pavšal:
dvostavno knjigovodstvo (do 110 knjižb)
enostavno knjigovodstvo (do 55 knjižb)
1.2. vknjižba v glavno knjigo po preseženem pavšalu
1.3. vknjižba v pomožne poslovne knjige
1.4. avtomatski prenos vknjižbe po presežnem pavšalu
1.5. urna postavka za knjiženje v glavno knjigo
1.6. urna postavka za knjiženje v pomožne poslovne knjige

104,00 €
52,00 €
0,94 €
0,65 €
0,50 €
49,00 €
29,00 €

2. obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike
2.1. obračun plače za zaposlenca
pri številu zaposlencev 1 ‐ 5
pri številu zaposlencev 6 ‐ 50
pri številu zaposlencev nad 50
2.2. mesečni obračun prispevkov za zasebnika
2.3. obračun drugih izplačil fizičnim osebam

32,50 €
24,00 €
13,00 €
32,50 €
32,50 €

3. obračun davka na dodano vrednost in knjigovodstvo za potrebe
obračunavanja DDV
3.1. vpis računa v davčne evidence
3.2. mesečni obračun DDV‐O
3.3. trimesečni obračun DDV‐O
3.4. kvartalno poročilo KPO
3.5. urna postavka

0,65 €
46,00 €
78,00 €
32,50 €
97,50 €

4. poročanje
4.1. prijava podatkov ZPIZ na obrazcu M4‐M8 ‐ postavka
4.2. Poročilo Davčni upravi RS o prejemkih fizičnih oseb za napoved
dohodnine – postavka
4.3. Poročilo za namene statistike finančnih računov
4.4. Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti –SKV
4.5. Poročilo o kapitalskih udeležbah rezidentov v tujini – SN 11, SN 44 in o
kapitalskih nerezidentih iz tujine – SN 22, SN 55
4.6. Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti ‐ KRD
4.7. Poročilo o računih v tujini in kontokorentih – C
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13,00 €
19,50 €
130,00 €
65,00 €
97,50 €
65,00 €
65,00 €

4.8. Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih
mimo domačih posrednikov – DVP
4.9. Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave s tujino,
ter o tekočih kapitalskih transferih – BST
4.10. urna postavka

65,00 €
65,00 €
65,00 €

5. obračun osnovnih sredstev
5.1. vnos v register osnovnih sredstev
5.2. izločitev iz registra osnovnih sredstev
5.3. letni obračun amortizacije osnovnih sredstev
5.4. urna postavka

6,50 €
6,50 €
najmanj 65,00 €
39,00 €

6. izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov
6.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE
6.1.1. medletna bilanca stanja za družbe
najmanj 195,00 €
6.1.2. medletni izkaz poslovnega izida za družbe
najmanj 195,00 €
6.1.3. letna bilanca stanja za družbe
najmanj 325,00 €
6.1.4. letni izkaz poslovnega izida za družbe
najmanj 325,00 €
6.1.5. izkaz gibanja kapitala
najmanj 65,00 €
6.1.6. izkaz denarnih tokov
najmanj 260,00 €
6.1.7. obračun davka od dohodka pravnih oseb
najmanj 325,00 €
6.1.8. uskupinjevanje računovodskih izkazov
najmanj 390,00 €
6.1.9. pojasnila in razkritja k izkazom (urna postavka)
najmanj 97,50 €
6.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ZA ZASEBNIKE
6.2.1. medletna bilanca stanja za zasebnika
najmanj 65,00 €
6.2.2. medletni izkaz poslovnega izida za zasebnika
najmanj 65,00 €
6.2.3. letna bilanca stanja za zasebnika
najmanj 65,00 €
6.2.4. letni izkaz poslovnega izida za zasebnika najmanj 65,00 €
6.2.5. obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
najmanj 195,00 €
6.3. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA ZA POSREDNE PRORAČUNSKE
UPORABNIKE
6.3.1. bilanca stanja
najmanj 325,00 €
6.3.2. izkaz prihodkov in odhodkov
najmanj 325,00 €
6.3.3. priloge k bilanci stanja
najmanj 130,00 €
6.3.4. priloge k izkazu prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov (4 priloge)
najmanj 260,00 €
drugih uporabnikov (2 prilogi)
najmanj 130,00 €
6.3.5. pojasnila in razkritja
najmanj 325,00 €
6.4. urna postavka
najmanj 97,50 €
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7. druge storitve
7.1. SVETOVANJE IN NAČRTOVANJE
7.1.1. svetovanje za različne potrebe ‐ začete pol ure
7.1.2. sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu – urna postavka
7.1.3. priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu – urna postavka
7.1.4. izdelava finančnega načrta
7.1.5. izdelava poslovnega načrta
7.1.6. izdelava investicijskega elaborata
7.2. PRIJAVE
7.2.1. prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register
7.2.2. prijava potrebe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje
7.3. DRUGE STORITVE
7.3.1. priprava dokumentacije za različne potrebe ‐ urna postavka
7.3.2. urejanje dokumentacije
začete pol ure
ali za dokument
7.3.3. opomin za dostavo manjkajočih oz. zavrnitev neverodostojnih listin
7.3.4. opravljanje plačilnega prometa – urna postavka
7.3.5. fakturiranje ‐ izstavitev računa po naročilu stranke
7.3.6. obračun obresti po naročilu stranke
7.3.7. izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo po naročilu stranke
7.3.8. vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke ‐ urna postavka
7.3.9. izdelava opomina po naročilu stranke
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najmanj 65,00 €
najmanj 65,00 €
najmanj 97,50 €
najmanj 195,00 €
najmanj 975,00 €
najmanj 1.950,00€
32,50 €
32,50 €
39,00 €
najmanj
najmanj

9,80 €
1,30 €
13,00 €
39,00 €
6,50 €
13,00 €
3,30 €
97,50 €
13,00 €

