SLUŽBY FIN OFFICE S. R. O.

Vedení účetnictví
Specializujeme se na vedení účetnictví, kde nabízíme odbornost, individuální
přístup a kvalitu. Našim cílem je spokojenost a dlouhodobá spolupráce. V případě
přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme vedení účetnictví a to včetně
zastupování klienta před úřady ve starých záležitostech.
Vedení účetnictví a s tím spojené služby zahrnují následující činnosti:














zpracování účetní osnovy a nastavení analytické evidence
vypracování vnitřních směrnic účetní jednotky
kontrola a zaúčtování dodaných dokladů (včetně jejich svozu)
vystavování vydaných faktur
vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a klih pohledávek a
závazků
vedení dlouhodobého majetku včetně odpisů
plátcům DPH zpracování přiznání k DPH, souhrnné hlášení
zpracování účetní závěrky – rozvahy, výsledovky, daňového přiznání
zveřejnění účetní závěrky, uložení do sbírky listin obchodního soudu
poskytnutí průběžného přehledu hospodaření firmy
vedení skladového hospodářství
zpracování silniční daně
pracovního knihy jízd

V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme návaznost
vedení účetnictví naší společností.

Zastupování před správními úřady
Naše firma zastupuje své klienty podle potřeby při všech jednáních na úřadech, při
plnění oznamovacích povinností a kontrol. Vyřizujeme veškerou komunikaci s
úřady včetně přípravy všech potřebných podkladů.







Finanční úřad
Živnostenský úřad
Úřad práce
Inspektorát práce
Správa sociálního zabezpečení
Zdravotní pojišťovny
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Obchodní rejstřík
Český statistický úřad

Daňová evidence
U fyzických osob živnostníků nabízíme vedení Danové evidence. Systém vedení
daňové evidence nastavujeme tak, aby měl klient potřebnou přehlednost.
Vedení daňové evidence zahrnuje tyto činnosti:











kontrola a zaúčtování dodaných dokladů (včetně jejich svozu)
vypracování vnitřních směrnic účetní jednotky
vedení peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků
vedení evidence majetku
plátcům DPH zpracování přiznání DPH, souhrnné hlášení
zpracování závěrky daňové evidence
vedení skladového hospodářství
inventarizace zásob a dlouhodobého majetku
zpracování knihy jízd
účetní a daňové konzultace

Mzdová agenda
Zajišťujeme zpracování pracovní smlouvy, provedeme registraci na příslušných
úřadech, vypočteme hrubou a čistou mzdu a připravíme i odešleme příkazy k
úhradě mezd a odvodů. Nabízíme poradenství i konzultace v oblasti personální a
mzdové legislativy, pomůžeme navrhnout optimální formu zaměstnaneckého
poměru.
Služby:












vypracování pracovních smluv a dohod včetně jejich ukončení(dohody o
hmotné odpovědnosti)
měsíční výpočet hrubé mzdy na základě klientem dodaných podkladů
měsíční výpočet odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a zálohy
na daň z příjmu ze závislé činnosti
zpracování a reporting - zasílání měsíčních přehledů o vyměřovacích základech
pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
zpracování a zasílání hromadných platebních příkazů k platbám mezd a
odvodů
zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zaměstnanců
roční vyúčtování zálohové a srážkové daně
zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
zpracování a vedení evidence mzdových listů
elektronické zasílání přihlášek a odhlášek na ČSSZ
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zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich elektronické
zaslání na ČSSZ
archivace dokladů
poradenství v oblasti zaměstnávání osob TZP
zpracování statistických výkazů
zpracování statistiky pro výpočet povinného podílu

Daně
Zpracováváme daňová přiznání a hlášení (souhrnné hlášení k DPH). Sledujeme
daňové povinnosti klienta, které včas připravujeme a zasíláme příkazy k úhradě
těchto daní.
Služby:









posouzení celkové podnikatelské činnosti klienta z daňového hlediska
zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob – včetně povinných
příloh
zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně přehledů pro
správu sociálního zabezpečení a přehledů na zdravotní pojišťovny
zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti
zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnná hlášení
zpracování přiznání k dani silniční
zpracování čtvrtletních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
za příspěvkové organizace včetně odeslání přes webové služby na ČSÚIS
daňové konzultace

Ostatní služby:




zpracování rozboru hospodaření pro zřizovatele i kraj včetně zpracování
výroční zprávy (příspěvkové organizace)
zpracování povinných statistických výkazů
zpracování žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením na chráněném místě dle §78 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004
Sb.
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