CENÍK PLATNÝ OD 1.6.2020

Jste OSVČ nebo začínající firma?

Jste OSVČ nebo malá firma?

Jste malá nebo větší společnost?

Basic

Classic

Premium

Rozvíjíte se a potřebujete kvalitnější a rychlejší
Začínáte podnikat, nebo jste majitelem menší
vazbu na účetnictví, informace z něj a neustálý
firmy? Soustřeďte se na rozvoj Vaší
přehled o tom v jaké kondici Vaše firma je?
podnikatelské činnosti, já se s odbornou péčí
Nabízím Vám komplexní soubor služeb, který
postarám o vedení Vašeho účetnictví.
Vám ušetří čas a peníze. Svěřte se
Nepřehlédnu žádnou daňovou povinnost,
profesionálce s mnohaletou praxí s vedením
pomůžu s nastavením základních firemních
účetnictví, zpracováním mzdové agendy
procesů, oběhu a archivaci dokumentů. Ale
a všech povinných daňových přiznání.
nejen to, zajistím veškeré povinné registrace
Vybereme společně vhodný systém oběhu
Vaší společnosti a postarám se o komunikaci
dokladů a přizpůsobíme ho Vašim potřebám.
s úřady. Usnadním start Vašeho podnikání.
Digitalizace daňových dokladů a on-line
Zahrnuje kompletní vedení účetnictví
přístupu do systému je samozřejmostí. Balíček
i poradenství pro malé podnikatele
Classic zahrnuje kompletní vedení účetnictví
a živnostníky.
i poradenství pro středně velké firmy.

od 3.000,- Kč za rok

od 6.000,- Kč měsíčně

Máte na starosti finance ve velké společnosti?
Váš současný způsob vedení účetní
a ekonomické agendy se Vám zdá zastaralý
a poskytované ekonomické informace již
nejsou dostačující pro kvalitní rozhodování
a vedení takové společnosti? Svěřte veškerou
finanční agendu mně, postarám se o vedení
účetnictví, mzdové agendy a zpracování všech
potřebných daňových přiznání. V mé kanceláři
on-line nebo přímo u Vás. Zvolíte si systém,
který Vám vyhovuje, já ho přizpůsobím Vašim
potřebám, propojím se skladovým
hospodářstvím, prodejními terminály, e-shopy
a středisky. Digitalizace daňových dokladů
a jejich sdílení je samozřejmostí, stejně tak online přístup Vašich pracovníků do systému dle
jejich pracovního zařazení. Balíček
Premium zahrnuje kompletní vedení účetnictví
i poradenství pro větší společnosti.

od 11.000,- Kč měsíčně

Srovnání jednotlivých balíčků
Basic

Classic

Premium

Základní daňové a účetní poradenství

√

√

√

Vedení účetnictví nebo daňové evidence (OSVČ)

√

√

√

Měsíční zpracování mezd včetně přehledů

√

√

Vedení personální agendy

√

√

Zpracování přiznání k DPH (měsíční nebo čtvrtletní)

√

√

Zpracování kontrolního hlášení DPH

√

√

Zpracování souhrnného hlášení

√

√

On-line reporting

√

√

Skladové hospodářství

√

√

On-line přístupy do účetního systému

√

Realizace bezhotovostního platebního styku

√

Zpracování ostatních daňových povinností

√

Komunikace s úřady státní správy

√

On-line konzultace

√

Správa datové schránky

√

Digitální archiv dokladů

√

od 3.000 Kč/ rok

od 6.000 Kč/ měsíc

od 11.000 Kč/ měsíc

OSVČ nebo malé s.r.o.

Malé a střední s.r.o.

MODELOVÉ SITUACE
OSVČ

neplátce DPH
plátce DPH
plátce DPH
nepříliš aktivní podnikatelská činnost
aktivní podnikatelská činnost
aktivní podnik. činnost (i na mezinárodní úrovni)
malá frekvence fakturace a výdaje paušálem
střední frekvence fakturace a nákupů
vyšší frekvence fakturace a nákupů
počet dokladů méně než 30 ks/ rok
počet dokladů do 50 ks/ měsíc
počet dokladů 50 – 200 ks
bez zaměstnanců
měsíční mzdy do 10 zaměstnanců včetně dohod
měsíční mzdy od 10 zaměstnanců
žádné sklady, majetek
žádné sklady, majetek
zajištění elekt. komunikace s finanční správou
skladové hospodářství, majetek
roční účetní závěrka

3.000 Kč - 5.000 Kč / rok
Ostatní
Ekonomická, účetní konzultace
Konzultace v sídle klienta - cestovní náklady
Jednorázové zpracování DPFO (paušál), přehledy
Vypracování účetních směrnic
Příplatek za pozdní dodání podkladů viz OP

600 Kč/ hod
10 Kč/ km
od 3000 Kč
od 5000 Kč
5 000 Kč

6.000 Kč - 9.000 Kč / měsíc

11.000 Kč - 25.000 Kč / měsíc

na mezinárodní úrovni)

