VÍTE, ŽE…
… vznikne-li firma méně než tři měsíce před koncem kalendářního roku, může si zvolit jako první účetní období
časový úsek od svého vzniku až do konce roku následujícího. Ušetří tak čas za zpracování roční účetní závěrky a
sestavení daňového přiznání. Firma si také může zvolit, bude-li účtovat v kalendářním roce a nebo v roce
hospodářském.
…účetní jednotka si sama zvolí způsob odepisování majetku (lineární nebo degresivní) i způsob účtování skladu
…velká novela daně z příjmů a mnoha dalších zákonů, které ovlivní Vaše podnikání, se chystá na rok 2013.

	
  
Dáme Vám jistotu správně vedeného účetnictví a nastavíme účetní
procesy tak, abyste vždy měli informace potřebné k řízení Vašeho podnikání.



ÚČETNICTVÍ

… vhodně zvoleným způsobem uplatňování výdajů na automobil používaný k podnikání, můžete dosáhnout
významných daňových úspor.
… od roku 2012 u stavebních prací vyjmenovaných v příloze zákona o DPH má povinnost přiznat daň odběratel.
… vkládá-li společník svůj majetek do základního kapitálu, nepodléhá tento majetek dani darovací, avšak vloží-li
společník do základního kapitálu nemovitost, musí podat přiznání k dani z nemovitosti. Jsou-li splněny určité
podmínky, je tento převod nemovitosti od daně osvobozen.

Usnadníme Vám orientaci ve spletité daňové legislativě, poradíme v začátcích
Vašeho podnikání a zajistíme pro Vás kalkulaci veškerých daní řádně a v termínu.



DANĚ

… s přijetím prvního zaměstnance vzniká povinnost přihlášení organizace i zaměstnance na příslušnou OSSZ a ZP,
přičemž přihlášení zaměstnance musí proběhnout nejpozději do 8 dnů od nástupu do zaměstnání.

	
   je-li odměna jednatele vyšší než 2.000 Kč měsíčně, zakládá účast na nemocenském i důchodovém pojištění.
…
… nově od roku 2012 může firma uzavřít DPP na 300 hod/rok, avšak DPP přesahující 10 tis. Kč podléhají odvodům

	
  

sociálního a zdravotního pojištění. DPP musí být uzavřeny písemně.

	
  
…výkon
závislé činnosti mimo pracovně právní vztah je pro firmu sankcionován pokutou do 250 tis. do 10 mil. Kč
	
  
Vyřešíme za Vás veškerou komunikaci s úřady, OSSZ a ZP, postaráme se o
bezchybné zpracování Vaší mzdové agendy a poskytneme Vám poradenství při



MZDY

sjednávání a rozvazování pracovně-právních vztahů.

Nyní Vám nabízíme zavedení účetnictví, nastavení účetních procesů a měsíc vedení účetnictví ZDARMA.

Věnujte se Vašemu podnikání, o Vaše finance se postaráme my.
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