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- &bull; komplexní poradenství v oblasti daní
- &bull; zpracování daÅˆových pÅ™iznání
- &bull; odklad daÅˆového pÅ™iznání a platby
- &bull; daÅˆová optimalizace
- &bull; daÅˆový audit
- &bull; zastupování pÅ™ed úÅ™ady
- &bull; daÅˆová hotline a hotmail pro klienty

DaÅˆová kanceláÅ™ zpracovává v&scaron;echny druhy daÅˆových pÅ™iznání (DPH, daÅˆ z pÅ™íjmÅ¯, daÅˆ z nemovitostí, sil
da, daÅˆ darovací, z pÅ™evodu nemovitostí, dÄ›dická,...). VýhodÄ› optimalizace daÅˆové povinnosti se tÄ›&scaron;í klienti, kteÅ
vyuÅ¾ívají celoroÄ•nÄ› sluÅ¾eb daÅˆového a úÄ•etního poradenství, respektive prÅ¯bÄ›Å¾né kontroly vedení úÄ•etní agendy.
poradenství probíhá buÄ• v kanceláÅ™i daÅˆového poradce nebo v sídle klienta. DaÅˆové poradenství zahrnuje jednorázové
vyÅ™e&scaron;ení daÅˆového problému nebo pravidelné mÄ›síÄ•ní poradenství. Dal&scaron;í variantou této Ä•innosti je moÅ¾
náv&scaron;tÄ›v na&scaron;ich klientÅ¯, pÅ™i kterých je pÅ™edev&scaron;ím poskytováno daÅˆové poradenství, finanÄ•ní
controlling, úÄ•etní poradenství, kontrola daÅˆových dokladÅ¯ a jejich podstatných náleÅ¾itostí dle platných daÅˆových, právních
úÄ•etních pÅ™edpisÅ¯. V oblasti daÅˆového poradenství nabízíme ve&scaron;keré sluÅ¾by související s Ä•eským daÅˆovým pr
mezinárodním zdanÄ›ním. PÅ™i zpracování daÅˆových pÅ™iznání a poskytování daÅˆového poradenství k jednotlivým druhÅ¯m
postupujeme dle platných legislativních norem. PrÅ¯bÄ›Å¾nÄ› informujeme klienta o v&scaron;ech pÅ™ípadných zmÄ›nách, kte
prÅ¯bÄ›hu období nastanou a mají dopad do systému úÄ•etnictví a podkladÅ¯ pro daÅˆové Å™ízení. Poradenství je provádÄ›no
komplexnÄ›, aby postihovalo provázanost daÅˆové a úÄ•etní problematiky s navazujícími agendami. Na&scaron;í snahou je
daÅˆová optimalizace - minimalizace daÅˆové zátÄ›Å¾e klienta pÅ™i pouÅ¾ití v&scaron;ech legálních prostÅ™edkÅ¯, posouze
podnikatelských zámÄ›rÅ¯ z daÅˆového hlediska, volba právní formy podnikání. DaÅˆová pÅ™iznání zpracováváme jak pro
klienty, kterým vedeme úÄ•etnictví nebo daÅˆovou evidenci, tak pro klienty ,kteÅ™í si vedou úÄ•etnictví nebo daÅˆovou evidenci
sami nebo je zpracovává jiná úÄ•etní firma. PÅ™i zpracování daÅˆových pÅ™iznání klademe dÅ¯raz na vypracování variant a
daÅˆovou optimalizaci, aby bylo dosaÅ¾eno maximální spokojenosti zákazníka. Na základÄ› plné moci poskytujeme
klientÅ¯m moÅ¾nost podávat odloÅ¾ená daÅˆová pÅ™iznání a platit daÅˆ v prodlouÅ¾ené lhÅ¯tÄ› do 30.6. (rovnÄ›Å¾ se tak m
sniÅ¾ovat zálohy). Tyto sluÅ¾by poskytujeme jak na&scaron;im stálým klientÅ¯m,tak i klientÅ¯m, kteÅ™í mají zájem pouze
jednorázovÄ› o tuto sluÅ¾bu. Dále Vás mÅ¯Å¾eme zastupovat pÅ™ed finanÄ•ním úÅ™adem na základÄ› plné moci rÅ¯zného
rozsahu dle dohody s klientem. V daÅˆovém Å™ízení dostává kaÅ¾dý prostor k uplatnÄ›ní svých práv. Ten mÅ¯Å¾e vyuÅ¾ít je
je-li se svými právy dostateÄ•nÄ› obeznámen. K uplatnÄ›ní svých práv pÅ™ed správcem danÄ› lze vyuÅ¾ít sluÅ¾eb daÅˆového
poradce.
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