DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ
Vysoce odborné daňové poradenství
Našim klientům poskytujeme kvalitní poradenství,
které se promítá do jejich
hospodářského výsledku.
Daňová oblast se neustále vyvíjí, a to
jak na lokální, tak i na světové úrovni. Navíc, daně tvoří nedílnou součást Vašeho
podnikání, bez ohledu na velikost nebo obor
působení firmy. Představují pro společnosti
značný odliv finančních prostředků. Časté
změny legislativy a vysoké sankce za její
nedodržování působí problémy i u jednoduchých operací.
Konzultanti TaxVision spolupracují
v České republice i na mezinárodní úrovni,
aby Vám mohli poskytnout ucelené řešení
pro veškeré daňové záležitosti. Současně Vás
budou včasně informovat o důležitých změnách daňové legislativy, které mají přímý
dopad na vaše podnikání. Zajistíme, aby bylo

Daňové poradenství

Vaše podnikání v souladu s veškerými právními předpisy a abyste mohli řídit své výdaje
efektivně.
Nabídka našich služeb zahrnuje průběžné monitorování Vašeho účetnictví daňovým poradcem, poradenství v rozsahu do
1h měsíčně je součástí vedení účetnictví.
Jsme připraveni podávat za Vás veškerá
daňová přiznání požadovaná legislativou
a zabezpečit efektivní komunikaci s finančními úřady. Jako profesionálové ctíme
obchodní tajemství, které vyplývá ze znalosti
firemních informací. Naše mlčenlivost je
zajištěna nejen smluvně, ale i ze zákona
o daňovém poradenství.
V našem týmu jsou kvalifikovaní
odborníci na různé oblasti a nabízí účinná
a praktická řešení, zajišťují profesionální
pracovní vztahy s daňovými úřady. Mgr.
Blanka Štarmanová je také daňovým poradcem certifikovaným pro posuzování odpočitatelné položky na výzkum a vývoj.
Nabízíme Vám kvalitní poradenské služby pro
všechny oblasti možného působení Vaší firmy.

Daňové poradenství poskytujeme také
v anglickém nebo německém jazyce. Naším
hlavním posláním je zbavit Vás veškerých
starostí souvisejících s administrativní stránkou Vašeho podnikání. Pomůžeme Vám co
nejefektivněji využít své zdroje a lépe tak
řídit své podnikání. Vašim potřebám podřídíme naše služby stejně jako přístup našich
zaměstnanců.
S růstem Vaší firmy se přizpůsobíme
i rostoucím požadavkům a naopak.
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Nabízíme Vám kvalitní poradenské služby pro všechny ekonomické oblasti. Poradenství
pro Vás můžeme zajistit v našich kancelářích, přímo ve Vašich prostorách,
prostřednictvím telefonu anebo internetu. Již více než 10 let poskytujeme služby
zákazníkům po celé České Republice i zahraničním klientům. Naším cílem je poskytovat
spolehlivé, kvalitní a efektivní služby a tím uspokojit potřeby zákazníka.

Vyberte si z našich
daňových služeb

vyhotovení veškerých
daňových přiznání

daňová optimalizace a
plánování

problematika DPH
i v mezinárodním měřítku

prodloužení termínu pro
podání přiznání daně z
příjmů

ověření odpočitatelné
položky od základu daně
z příjmů na výzkum a
vývoj

sjednání výše daně s
místně příslušným
správcem daně

komplexní poradenství v
oblasti českých daní

zpracování odborných
stanovisek a daňových
analýz

posouzení projektů
výzkumu a vývoje

Vsaďte na jistotu
Našim klientům přináší prospěch náš
jednotný přístup, který je založený na chápání podstaty jejich požadavků a toho, jak
dosáhnout vytyčených cílů co nejefektivněji.
Potřebujete-li odborné služby externí firmy
a máte jasné priority, zjistíte, že náš přístup
je flexibilní a otevřený a ceny přijatelné.
Stát se klientem společnosti Taxvision
je jednoduchá záležitost, ať už měníte svou
účetní firmu nebo používáte tyto služby
v České republice poprvé.
Kontaktujte nás a domluvíme se na
nezávazné schůzce zdarma ve Vámi zvoleném termínu. Cílem schůzky je udělat si
představu o Vašich požadavcích a navrhnout,
jak Vám můžeme pomoci. Vysvětlíme Vám,
jak účtujeme naše služby a pokud je to

možné, připravíme návrh předpokládaných
nákladů. Pokud budete spokojeni, pak zajistíme veškerou nezbytnou dokumentaci.

tel:

222 311 280

fax:

222 311 420

email: info@taxvision.cz
adresa:
Taxvision, s.r.o.
Prvního pluku 17/320
Praha 8 Karlín
186 00
u Metra Florenc (C/B)

Smluvní ceny daňového poradenství a doplňkových služeb

daňové poradenství *).............................................................................................................1.400 Kč/hod
zpracování přiznání k dani z příjmů FO ......................................................................................... od 1.500 Kč
zpracování jiných daňových přiznání než DPH a DPPO *)................................................................... 1.000 Kč/hod
jiné ekonomické a organizační poradenství, zastupování na úřadech kromě finančního úřadu...................... 1.000 Kč/hod

*) v případě využití balíku služeb poskytujeme slevu - 20 % z ceny poradenství (vedení účetnictví / vedení mzdové
agendy + poradenství)
K cenám náleží DPH ve výši platné sazby daně.
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