
Pomislite, že za 4 EUR dnevno lahko poslujete brez skrbi. Nič več strahu pred davčnimi organi, nič
več zamudnega iskanja informacij o zakonih. Lahko se 100% posvetite vašemu poslu, naši
strokovnjaki z računovodskega in davčnega področja pa poskrbijo za vse ostalo. S tem boste
zaslužili več in imeli hkrati več prostega časa.

RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKI SERVIS

Podjetje Birokrat d.o.o. je poleg razvoja in prodaje programske opreme pričelo intenzivno izvajati še storitve
s področja računovodske dejavnosti in davkov. Naša storitev je lahko celovita, kar pomeni, da zajema
celoten spekter aktivnosti, ki jih določa vaša interna organizacija dela in dejavnost vašega podjetja. To
pomeni, da je možen splošen dogovor glede obsega storitev. Lahko se odločimo za delo pri vas, na vašem
programu, če možnosti to dopuščajo (preko internetnih povezav). Drugi način je obdelava vaših podatkov s
pomočjo pošiljanja arhiva preko elektronske pošte, tretji način pa je klasično vodenje poslovnih knjig na
način, da nam pošljete ali dostavljate vaše dokumente.

Koliko več bi zaslužili, če bi čas posvetili vaši glavni dejavnosti? Ne tratite časa z birokracijo. Zanjo
bomo za vas poskrbeli mi. Posvetite se dejavnosti vašega podjetja in zaslužite več.
Naš računovodski servis je cenovno več kot konkurenčen. Glede na računovodsko tarifo, ki jo
priporoča Zbornica računovodskih servisov, imajo naše računovodske storitve v povprečju precej
nižje cene.

primeri po
paketih

št. poslovnih
dogodkov*

št. obračunov
plač

obračun
DDV

cena
Andersen**

cena po tarifi
Zbornice***

1 7 - da od 78,50 € od 88,00 €
2 15 1 da od 92,50 € od 114, 70 €
3 30 1 da od 100,00 € od 156,70 €
4 60 2 da od 115,00 € od 267,60 €
5 100 3 da od 140,00 € od 406,75 €
6 200 6 da od 230,00 € od 658,98 €
7 300 8 da od 315,00 € od 1091,25 €

*   med poslovne dogodke sodijo izdani in prejeti računi, potni nalogi, izpiski TRR, blagajniški prejemki in izdatki
**   v ceno ni vključen 20% DDV
*** tarifa predlagana s strani Zbornice računovodskih servisov pri GZS

> Ponudba za vodenje računovodstva in storitev davčnega svetovanja
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DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

Zaradi neprestanih sprememb in kompleksnosti davčne zakonodaje, so davki zelo zahtevni, pasti
pa je na tem obsežnem področju veliko.

Ali plačujete davke optimalno v skladu z možnostmi, ki vam jo omogoča davčna zakonodaja, ali pa
vas nepričakovano doletijo neželene informacije o plačilu davkov konec leta ali ob obisku davčnega
inšpektorja.

V zadnjih dveh primerih vam lahko pomagamo, kajti vsak davkoplačevalec ima pravico do
davčnega svetovanja, ki je skladno z davčno zakonodajo. Ta mu omogoča optimalno plačevanje
davčnih obveznosti.

Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju davka na dodano vrednost, davka od
dohodka pravnih oseb in dohodnine za fizične osebe. Stranki nudimo tudi aktivno sodelovanje pri
inšpekcijskih pregledih ter preventivne davčne preglede. Izvedba preventivnih davčnih pregledov je
smiselna preden vas obišče davčni inšpektor, saj predstavlja na nek način varovalo pred potencialnimi
davčnimi tveganji in davčnimi prekrški.

INFORMACIJE
V primeru, da želite neposreden stik z našimi strokovnjaki, pošljite elektronsko pošto na
racunovodja@andersen.si ali pokličite za dodatne informacije na številko 01/5 300 200.

BIROKRAT d.o.o.
oddelek za računovodstvo
in davčno svetovanje
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