OSTATNÍ
SLUŽBY
Kromě daňových a účetních služeb Vám nabízíme spolupráci i v jiných oblastech
Vsaďte na zkušenost a důslednost, kterou Vám nabízí
TaxVision, a získejte čas
a energii pro vlastní podnikání
Stále větší počet firem, působících na
českém trhu, využívá externího zpracování
interních procesů. Důvodem je především
požadavek společností získat účinné a spolehlivé řešení činností, které nejsou součástí
jejich původní orientace.
Firmy, které si všechny činnosti zajišťují
vlastními zaměstnanci, čelí často problémům
s kapacitou, a to buď z důvodu nedostatku
vlastních zaměstnanců nebo z důvodu poptávky po specifických dovednostech, jimiž
vlastní zaměstnanci nedisponují. V takových
případech může pomoci firma TaxVision,
s.r.o.
Proč by jste měli outsourcovat služby,
které jste schopni si zabezpečit vlastními
silami?

TaxVision - Ostatní služby

• Získáte čas pro vlastní podnikání. Vedení účetnictví a mzdové agendy je důležitá složka řízení firmy, ale není Vaší hlavní specializací.
• Vaše firma se pojistí proti způsobené
škodě. Doposud jsme nemuseli uplatňovat
žádnou pojistnou událost, co svědčí o spolehlivosti našich služeb.
• Přenesete odpovědnost na externího
dodavatele
• Snížíte náklady na zaměstnance.
Platíte jen za odvedenou práci, nezabýváte se odvody, dovolenou, nemocemi,
technickým vybavením, školeními.
• Orientace v oboru. Naši zaměstnanci
řeší složité problémy na denní bázi a jsou
jejich běžnou praxí.
• Zpracování účetnictví je pro Vás
přístupné online. To Vám umožňí zadávat
faktúry nebo kontrolovat stav účetnictví
v reálném čase.
• Stálý dohled daňového poradce.
Daňová a účetní problematika spolu totiž

často souvisejí a obecně se nedoporučuje
tyto otázky řešit odděleně.
• Operativní změna úvazku. Vašim
potřebám podřídíme naše služby i přístup
zaměstnanců.
Naším hlavním posláním je zbavit Vás
veškerých starostí souvisejících s administrativní stránkou Vašeho podnikání. Pomůžeme
Vám co nejefektivněji využít interních procesů a lépe tak řídit své podnikání.
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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.

SW zabezpečení
a sovisející SW
poradenství

Oblasti působení
TaxVision:

Výběr zaměstnanců na
účetní a finanční pozice

Daňové poradenství a
zpracování přiznání

Online agenda

Ekonomická doporučení
a analýzy na míru

Zpracování mezd a
mzdové poradenství

Správa pohledávek

Zastupování na úřadech

Vedení účetnictví a účetní
poradenství

Školení zaměstnanců v
účetních a finančních
pozicích

Sídlo společnosti a
komunikace s úřady

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

Informovanost klientů
v oblasti jejich podnikání

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 ostatních služeb
účetní poradenství *)............................................................................................................. 1.000 Kč/hod
daňové poradenství *)............................................................................................................ 1.400 Kč/hod
SW poradenství *)................................................................................................................. 1.000 Kč/hod
střediskové účetnictví ............................................................................................................. 1.000 Kč/stř
jednorázový poplatek za pořízení poč. stavů účetnictví.......................................................................... 3.000 Kč
správa pohledávek (nastavení systému) ............................................................................................. 3.000 Kč
cena za každého odběratele .............................................................................. od 50 Kč/oběratel/měsíc

*) 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.

TaxVision - Komplexní ekonomický servis

