Nabízíme profesionální vedení ú?etnictví: Ú?tujeme pro firmu balí?ek ?.5

Ú?tujeme pro firmu balí?ek ?.5

Ú?etnictví v?etn? DPH (?.5)

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Koncová prodejní cena10113,00 K?
Sleva
Hodnota DPH

Zeptejte se na tento produkt
VýrobceAkontado.cz

Popis služby

Vedeme ú?etnictví pro osobu samostatn? výd?le?n? ?innou (OSV?) v?etn?
DPH
M?sí?ní platba je 10.113,- K?
Platba za rok je 121.360,- K?
*(nejsme plátci DPH)

Balí?ek obsahuje:
Zaú?tování p?ijatých doklad? (po?et je stanoven do 1.320 ks doklad? za rok/110 ks za m?síc)
Zaú?tování vydanných doklad? (po?et je stanoven do 2.460 ks doklad? za rok/205 ks za m?síc)
Vedení hlavní ú?etní knihy (po?et položek na b?žném ú?tu do 1920 ks za rok )
Mzdové ú?etnictví do 7 zam?stnanc?
Zpracování p?iznání k DPH/m?sí?n?
Zpracování p?iznání k dani z p?íjmu právnických osob v?etn? povinných p?íloh
Zastupování p?ed ú?ady v rozsahu 3 sch?zek za rok
Prost?edí pro elektronické vystavování faktur p?es webové rozhraní (Android mobile, Windows phone nebo iPhone)
Prost?edí pro elektronické vedení skladu p?es webové rozhraní
Informa?ní servis
Vedení skladové evidence (do 100 ks)
Zve?ejn?ní záv?rky v Obchodním rejst?íku
Evidence drobného, hmotného a nehmotného majetku
Opravná da?ová podání z rozhodnutí orgánu ú?ední moci

P?íplatkové služby (nutno uvést v poznámce objednávky nebo kdykoliv lze dokoupit v
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pr?b?hu spolupráce):
Mimo?ádná, opravná a dodate?ná da?ová podání mimo rozhodnutí FÚ (500,- K?/ks)
Ú?tování dle st?edisek-p?íplatek (4.238,- K?)
Ú?tování dle zakázek - p?íplatek (16.952,- K?)
Elektronické p?edávání doklad? a vlastní archivace (-12.714,- K?/za rok)
Zpracování p?iznání k silni?ní dani do 3 vozidel ro?n?, v?etn? rozú?tování (500,- K?)
Každé další vozidlo nad rámec nabídky nebo 3 vozidel (150,- K?)
P?ihlášení k daním (500,- K?/ks)
Správa plátcovy pokladny (3.000,- K?/rok)
Správa datové schránky (500,- K?/rok)
Statistické výkazy (500,- K?/ks)
Zahajovací rozvaha a p?ihlášení k daním (1.000,- K?)
Zastupování p?ed ú?ady nad rámec nabídky (450,- K?/hod)
Mimo?ádná ú?etní záv?rka (2.500,- K?)
Reporting (individuáln?)
Zavedení ú?etního programu (individuáln?)
Vypracování interních sm?rnic (individuáln?)

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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