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Nabídka TaxVision, s.r.o.
Stále větší počet firem, působících na českém trhu, využívá externího
zpracování účetnictví. Důvodem je především požadavek společností získat
spolehlivé a efektivní řešení činností, které nejsou součástí jejich hlavního
zaměření.
Naším posláním je zbavit Vás veškerých starostí souvisejících s administrativní stránkou Vašeho podnikání. Pomůžeme Vám co nejefektivněji nastavit
a používat své účetnictví a mzdovou agendu a lépe tak řídit své podnikání.
Vašim potřebám podřídíme naše služby i přístup našich zaměstnanců.
Firmy, které si zajišťují účetnictví 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. I v takových případech může pomoci společnost
TaxVision, s.r.o.
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 poradenství nebo máte-li jasné
priority, zjistíte, že náš přístup je flexibilní a otevřený a ceny přijatelné.
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Vedení účetnictví
•

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme vést účetnictví
dodavatelsky v naší kanceláři, nebo ve Vašem sídle. Můžeme částečně
nebo úplně převzít odpovědnost za vedení účetnictví a zajistit plnění
této úlohy efektivně pomocí vhodné kombinace lidských zdrojů,
odborných znalostí a technického vybavení. Víme, jak je důležité
kooperovat a být přístupní. Chápeme sílu osobního přístupu, který
zaručí, že se o Vaše záležitosti starají každý rok stejní lidé.

•

Naše služby spočívají nejen v účtovaní dokladů v požadovaných
intervalech, ale především v zajištění komplexních služeb vedoucích
k prosperitě Vašeho podnikání. Zajistíme bezchybné plnění povinností
dle zákona o účetnictví a všech daňových zákonů i navazující
poradenství s ohledem na optimalizaci Vašich odvodů. Budete mít
stále k dispozici informace nezbytné pro řízení chodu Vaší společnosti.
Při vedení účetnictví používáme software Premier (www.premier.cz),
ale rádi se přizpůsobíme Vašim požadavkům.
•

Základní myšlenkou online účetnictví společnosti TaxVision je
přístup do Vašeho účetnictví kdykoliv a odkudkoliv. Pohodlný
a vysoce zabezpečený systém sdílení dat přes internet umožňuje
naším klientům nepřetržité připojení k aktuálním datům.

Účetní poradenství
Poskytujeme související poradenské a podpůrné služby podle vašich
konkrétních požadavků. Zpracujeme konsolidované účetní závěrky
i závěrky podle IFRS či US GAAP, zajištujeme reporting mateřským
společnostem, připravíme podklady k žádostem o úvěr, zajistíme
audit. Účetní poradenství poskytujeme jak v českém, tak i v anglickém nebo německém jazyce.

•

•

Využijte naši správu pohledávek, povede to k minimalizaci neuhrazených částek za dodávky Vašeho zboží či služeb. Firmy si správu
pohledávek mohou vést samy, je ale mnohem efektivnější si na
tuto činnost najmout externí firmu s podporou právní kanceláře.
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Vedení mzdové agendy
•

Samotné 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 pomoci
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, oboje můžeme zaslat e-mailem. 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 ze strany TaxVision zajištěna
pružná a operativní telefonická i elektronická komunikace a podpora při řešení nejrůznějších otázek a problémů z oblasti personalistiky.

Daňové poradenství
•

Vaše účetnictví je průběžně monitorováno daňovým poradcem, poradenství k účetním dokladům v rozsahu do 1h měsíčně je součástí
vedení účetnictví. Ve společnosti pracují 4 daňoví poradci, daňové
poradenství poskytujeme také v anglickém jazyce.

•

Naši konzultanti spolupracují v České republice i na mezinárodní
úrovni, aby vám mohli poskytnout ucelené řešení pro veškeré daňové
záležitosti. Zároveň vás budou včas informovat o změnách daňové
legislativy, které mají přímý dopad na Vaše odvětví. Zajistíme, aby
Vaše podnikání bylo v souladu se všemi právními předpisy a zároveň
abyste neplatili na daních více než musíte.
•

TaxVision umožňuje svým klientům realizovat významné úspory na
daních z příjmů prostřednictvím odčitatelné položky dle §34
zákona o daních z příjmů na výzkum a vývoj.

TaxVision, s.r.o.

	
  

www:

www.taxvision.cz

Telefon:

+420 222 311 280

E-mail:

info@taxvision.cz

Ceny jednotlivých služeb:
1.

Smluvní ceny v souvislosti s vedením účetní agendy
základní měsíční*) nebo čtvrtletní*) paušál za vedení účetnictví
do 200 deníkových položek
5.000 Kč
do 400 deníkových položek
8.300 Kč
do 600 deníkových položek
12.000 Kč
nad 600 deníkových položek
cena dohodou
cena za každou další deníkovou položku
10 - 22 Kč
zpracování podkladů a vyhotovení přiznání k DPH
1.200 Kč
zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky
ve výši měsíčního paušálu
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
ve výši měsíčního paušálu
právnických osob
evidence majetku do 10ks
v ceně paušálu
cena za každý další evidovaný majetek
100 Kč
informovanost o změnách v účetní
v ceně paušálu
a daňové oblasti (dle oboru působení firmy)
střediskové účetnictví
1.000 Kč/středisko
jednorázový poplatek za pořízení počátečního stavu
3.000 Kč
účetnictví
*) klient si zvolí periodicitu zpracování účetnictví

Smluvní ceny v souvislosti s vedením mzdové agendy
základní měsíční paušál za vedení mzdové agendy **)
hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti
dohoda o provedení práce
přihlášení, odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP, výstup
roční zúčtování daně z příjmů FO zaměstnancům
za kalendářní rok
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

1.000 Kč
200 Kč/pracovník/měsíc
100 Kč/pracovník/měsíc
400 Kč/ks
200 Kč/pracovník
800 Kč/ks

**) při méně než 3 zaměstnancích lze snížit
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2.

Smluvní ceny dalších služeb
daňové poradenství
zpracování jiných daňových
přiznání než DPH a DPPO
jiné ekonomické a organizační poradenství,
zastupování na úřadech kromě finančního úřadu
účetní poradenství
správa pohledávek (nastavení systému)
cena za odběratele

3.

1.400 Kč/hod
1.400 Kč/hod
1.000 Kč/hod
1.000 Kč/hod
3.000 Kč
od 10 Kč/odběratel/měsíc

Sleva pro klienty, kterým vedeme účetnictví
daňové poradenství
zpracování jiných daňových
přiznání než DPH a DPPO
jiné ekonomické a organizační poradenství,
zastupování na úřadech kromě finančního úřadu
účetní poradenství

1.000 Kč/hod
1.000 Kč/hod
800 Kč/hod
800 Kč/hod

K cenám náleží DPH ve výši platné sazby daně.
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Shrnutí přínosů pro zákazníka
Za nejdůležitější přínosy spolupráce naši klienti považují:
•

Čas pro vlastní podnikání
Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení každé společnosti,
avšak není Vaším předmětem podnikání. Dejte proto raději přednost
odborníkům a efektivnímu řízení procesů.

•

Kvalitu, spolehlivost a flexibilitu
Náš tým je tvořen zkušenými odborníky působícími dlouhodobě ve svém
oboru, kteří se stále vzdělávají. Naši poradci jsou Vám plně dispozici
a kdykoliv připraveni konzultovat jakýkoliv problém či poskytnout pomoc
nebo radu. Jako profesionálové jsme ze zákona povinni respektovat
obchodní tajemství.

•

Stálý dohled daňového poradce
Daňová a účetní problematika spolu úzce souvisejí a obecně se
nedoporučuje tyto otázky řešit odděleně. TaxVision Vám ke svým
účetním službám nabízí stálý dohled certifikovaného daňového poradce.

•

Jistotu a pojištění
S námi získáte jistotu! Firma TaxVision je má uzavřené pojištění
odpovědnosti za způsobené škody ve výši 1 mil. Kč. O kvalitě naší práce
vypovídá i skutečnost, že jsme doposud nemuseli uplatnit žádnou
pojistnou událost na způsobenou škodu.

•

Snížení nákladů na zaměstnance
U nás platíte jen za opravdu odvedenou práci, neplatíte za zaměstnance
- jeho nároky v oblasti sociální a zdravotní, za čerpání dovolené,
nemocenské, za prostory a vybavení kanceláří, školení a literaturu,
používání firemních prostředků k soukromým potřebám zaměstnanců
apod. Outsourcované služby jsou efektivnější než placení vlastních
zaměstnanců.

•

Operativní změnu úvazku
S růstem Vaší firmy se přizpůsobíme i Vašim rostoucím požadavkům
a naopak. Můžeme vést účetnictví a mzdovou agendu dodavatelsky v naší
kanceláři, nebo přímo ve Vašem sídle. Díky používaným technologiím se
jedná o jednoduchou změnu. Rádi Vám vyhovíme ve všech oblastech.

TaxVision, s.r.o.

	
  

www:

www.taxvision.cz

Telefon:

+420 222 311 280

E-mail:

info@taxvision.cz

•

Orientaci v oboru
V TaxVision pracují 4 daňoví poradci a tým zkušených odborníků s praxí
delší než 10 let. Naši odborníci důkladně znají daňové, účetní, mzdové,
obchodní a pracovně-právní předpisy a mohou Vám pomoci řešit jakýkoliv
úkol z těchto oblastí. Najít správné řešení pro nastalou situaci, se kterou
by mohl mít Váš zaměstnanec nebo jiné společnosti problémy, je tak pro
nás běžnou praxí.

•

Softwarové zabezpečení
Vybrali jsme pro naši práci několik vhodných programů, které umožňují
kvalitní vedení účetní, mzdové agendy i poskytování daňového poradenství. Pravidelně sledujeme vývoj všech používaných SW i jejich
konkurentů a nabízíme Vám vždy nejlepší možné řešení, které je na trhu
aktuálně k dispozici. Není pro nás žádný problém pracovat s Vámi
používanými účetními softwary. Jsme připraveni nastavit převodové
můstky z Vašich softwarů (CRM aj.) a efektivně je propojit s účetním
systémem.

•

Komplexnost služeb
Kromě klasických daňových a účetních služeb vyhotovíme i ekonomická
doporučení pro Vaši společnost a analýzy na míru podle Vašeho zadání,
např. nákladové analýzy, controlling, cenové kalkulace, analýzy
ziskovosti a návratnosti investic, apod. Řadu dalších služeb pro Vás
můžeme zajistit prostřednictvím našich obchodních partnerů.

Výběr z referencí
Aaron Group s.r.o.
Airstop.cz s.r.o.
All Inclusive Reality s.r.o.
Caledonian School s.r.o.
Czech Gastro s.r.o.
ERS Railwais B.V.
Inkosas a.s.
Invia.cz a.s.
Gavlas s.r.o.

Ishida Europe LTD.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Star Container s.r.o.
top vision s.r.o.
Transcom Worldwide CR s.r.o.
Tutor s.r.o.
VAT Systems S.A.R.L.
Wallenius Wilhelmsen Logistics Czech
Republic s.r.o.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.
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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.
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