Účetní kancelář

Vedení účetnictví a daňové evidence
vedení účetnictví nebo daňové evidence dle aktuálních zákonných norem
zpracování účetních dokladů
zpracování daňového přiznání k DPH
zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční)
vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků
předání dokladů dle vzájemné domluvy
příprava podkladů ke kontrole
zastupování na úřadech

Zpracování mezd a personalistiky
kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
výplatní pásky
příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční,
zákonné pojištění)
roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
evidenční listy
mzdové listy
příprava podkladů pro kontroly

Zpracování daňových přiznání
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů fyzických osob včetně sestavení přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
daň z přidané hodnoty
daň silniční

Účetní kancelář

Nabízíme komplexní účetní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením na malé a střední
podniky.
Zajišťujeme také vedení účetnictví pro neziskové organizace, tj. pro účetní jednotky, jejichž hlavním
předmětem není podnikání a vztahují se na ně zvláštní právní předpisy, jedná se zejména o:
spolky podle občanského zákoníku
obecně prospěšné společnosti
zájmová sdružení právnických osob
společenství vlastníků jednotek
jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem podle množství dokladů a náročnosti
zpracování. Je možné se domluvit na měsíční paušální částce, sazbě za doklad nebo hodinovou sazbu.
Orientační ceník:
Vedení daňové evidence
Vedení účetnictví
Miniúčetnictví
Zpracování mzdové agendy
Zpracování účetní závěrky a daňového
přiznání vč. povinných příloh
Jednorázové přiznání k dani z příjmů FO
Přiznání k silniční dani
Přiznání k DPH v rámci vedení účetnictví
Dodatečné přiznání k DPH

Neplátce DPH
Plátce DPH
Neplátce DPH
Plátce DPH
Plátce i neplátce DPH

od 1000 Kč/měs
od 1500 Kč/měs
Od 1600 Kč/měs.
Od 2000 Kč/měs
dohodou
Od 150 Kč/ 1 zam./
měsíc
1/12 roční ceny
Od 1500 Kč
Od 500 Kč
Zdarma
Od 500 Kč

V případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku napište prosím průměrný počet účetních dokladů za
měsíc, počet zaměstnanců, zda jste plátce DPH (měsíční, čtvrtletní), čím se Vaše společnost zabývá,
kde sídlí, případně jiné důležité informace. Ozveme se Vám co nejdříve.

