MZDOVÁ
AGENDA
Zbavte se poviností, které Vás okrádají o Váš drahocenný čas
Našim klientům pomáháme
v oblasti řízení lidských
zdrojů a kompletního zpracování mzdové agendy.
Většina zástupců českých firem si pořád
nedokáže představit, že by své obchodní
procesy svěřila externí organizaci. Nejnovější trendy přitom naznačují, že stále
větší počet firem využívá outsourcing. A to
především z důvodu získání efektivního
a spolehlivého řešení problémů, které svým
zaměřením ani zdaleka nejsou součástí
jejich původní orientace.
S klienty se proto snažíme udržovat
a rozvíjet důvěrné vztahy, aby se na nás
mohli obracet stejně jako na vlastní zaměstnance. Naším hlavním posláním je zbavit Vás
veškerých starostí souvisejících s administrativní stránkou Vašeho podnikání.
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Pomůžeme Vám co nejefektivněji využít
Vaši mzdovou agendu a lépe tak řídit své
podnikání. Vašim potřebám podřídíme naše
služby i přístup zaměstnanců.
Mzdové účetnictví představuje poměrně
komplexní problematiku a jeho správné vedení, zpracování i kontrola vyžadují důkladnou odbornou znalost. Lidé, kteří ve firmách
za tuto oblast zodpovídají však nemají vždy
možnost ani časovou kapacitu tuto problematiku obsáhnout v celé její šíři. V tom Vám
může pomoct společnost Taxvision a její zaměstnanci, kteří se na tuto oblast specializují a dlouhodobě se jí věnují.
Výstupem ze mzdové agendy jsou pásky
pro zaměstnance a příkaz do banky. Převodní příkaz lze vytvořit ve formátu pro elektronické bankovnictví. Výplatní pásky můžeme
rozeslat přímo zaměstnancům. Všechny
ostatní povinnosti zaměstnavatele za Vás
plníme přímo, na základě udělených plných
mocí pro jednání se správou sociálního zabezpečení, pro zdravotní pojišťovny a pro
finanční úřad.

Při vzájemném předávání podkladů je
z naší strany zajištěna pružná a operativní
telefonická i elektronická komunikace a podpora při řešení běžných otázek a problémů
z oblasti personalistiky.
Ať už se jedná o pomoc v rámci administrativy, nebo například o zavedení systému pro zpracování interních dat, jsme
ochotni Vám pomoct při zajištění hladkého
chodu Vaší společnosti.

Lidé v TaxVision:
Zaměstnanců celkem
Finanční účetní
Daňoví poradci
Mzdové účetní
Ostatní služby Taxvision
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Nabízíme Vám kvalitní poradenské služby pro všechny ekonomické oblasti. Zpracování
mezd pro Vás můžeme zajistit v našich kancelářích, přímo ve Vašich prostorách, nebo
prostřednictvím vzdáleného přístupu. 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 spokojenost našeho zákazníka.

Plníme za Vás veškeré

vedení mzdových listů

odhlášení zaměstnance

odměny jednatelů

zákonné povinnosti
spojené se zpracováním

zpracování evidenčních
listů důchodového
zabezpečení

vyúčtování daně z příjmů
fyzických osob ze závislé
činnosti

převodní příkazy pro
banku

mzdové agendy i něco
navíc.

zpracování měsíčních
hlášení pro SSZ a
zdravotní pojišťovny

vyúčtování daněvybírané
srážkou

přihlášení zaměstnance

odměny členů statutárních
orgánů

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

výplatní pásky emailem
v PDF, skryté výplatní
pásky
sledování středisek

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 v souvislosti s vedením mzdové agendy
základní měsíční paušál za vedení mzdové agendy *) ............................................................................. 1.000 Kč
hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti ............................................................ 200 Kč/pracovník/měsíc
dohoda o provedení ................................................................................................. 100 Kč/pracovník/měsíc
přihlášení, odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP, výstup........................................................................... 400 Kč/ks
roční zúčtování daně z příjmů FO zaměstnancům za kalendářní rok................................................. 200 Kč/pracovník
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti ..................................................................................... 800 Kč/ks
daňové poradenství **)...........................................................................................................1.400 Kč/hod
účetní poradenství **)............................................................................................................1.000 Kč/hod
*) při méně než 3 zaměstnancích lze snížit
**) 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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