Účetnictví:
- kompletní vedení účetnictví
- vedení daňové evidence
- zpracování evidence drobného a dlouhodobého majetku
- účetní uzávěrky
- výkazy a přehledy pro státní orgány
Mzdy:
- vedení kompletní mzdové agendy
- zpracování výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
- vedení personální agendy
- přihlášky, odhlášky zaměstnanců, vyhotovení pracovních smluv
- zastupování na kontrolách na ZP a OSSZ
Daně:
Důležitou službou naší kanceláře je kromě vedení účetnictví také oblast daní. Provádíme optimalizaci daňových povinností klienta pod
odborným vedením daňového poradce.
Zpracováváme:
- kontrolní hlášení DPH
- daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
- podání přiznání daní z přijmu v prodlouženém termínu - odklad daně
- přiznání k silniční dani
- přiznání k dani z přidané hodnoty
- přiznání k dani z nemovitosti
- zúčtování daně ze závislé činnosti
- srážková daň
- přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
Ceny:
Naší snahou je poskytovat profesionální služby za vstřícné ceny. Na Vaši žádost pro Vás sestavíme cenovou nabídku na míru. Preferujeme
paušální sazby před položkovými platbami. Pokud si u nás objednáte kompletní účetní servis, pak Vám poskytneme nadstandardní služby
včetně kvalitního poradenství. Pro stálé klienty na vedení účetnictví či daňové evidence je daňové poradenství zdarma. Cena je stanovena
podle objemu práce, složitosti účtování a systému předávání dokladů.
Pro sestavení cenové nabídky, prosím, sdělte následující informace:
- forma podnikání
- typ účetních služeb / podvojné účetnictví, daňová evidence, paušální náklady /
- DPH / měsíční, čtvrtletní /
- počet aut
- odhadovaný průměrný počet účetních dohod / pokladna, faktury, množství položek na výpise
- rozsah hmotného a drobného hmotného majetku
- počet zaměstnanců
- veškeré přihlášky a zrušení registrace
Výhody pro Vás:
- možnost využití kompletního právně - ekonomického servisu, který naše firma poskytuje
- odpovědnost účetní a daňové kanceláře za odvedenou práci / obchodně - právní odpovědnost za škodu /
- úspora nákladů - nemusíte platit vlastního zaměstnance včetně odvodů, nemoci a dovolené, školení a zvyšování kvalifikace, platíte službu
externí kanceláře za skutečně odvedenou práci
- nemáte náklady na provoz vlastní účtárny / počítače, software, kancelářské potřeby a podobně /
- využití naší zkušenosti v komunikaci s finančními úřady, bankovními institucemi, zdravotními pojišťovnami a OSSZ
- můžete se plně věnovat svým podnikatelským aktivitám

... a to vše rychle, kvalitně
se zárukou a s úsměvem

