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Pojďte si zkusit řídit agendu slev na

dani jinak…

 

s Payminatorem

Aplikace  na  roční
zúčtování  daně

PAYMINATOR je aplikace, která vaší firmě umožní lépe řídit a

spravovat agendu ročního zúčtování a měsíčních slev daně z
příjmů vašich zaměstnanců.

 

Více informací zde  

MRSMR
 

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou:

telefon: +420 731 193 980                       email:  Jirina.Kovarikova@rsm.cz
Jakub.Rosenbaum@rsm.cz

https://rsm.cz/sluzby/poradenske-sluzby/outsourcing-mezd/payminator-prohlaseni-poplatnika-dane-prijmu/


For the purpose of
The business growth of Chan Finance Assistance that will be focused on helping
the elderly, ages 50 and above.

 

Chcete podrobnější informace o aplikaci?

 

Napište nám

Jednoduše     Přehledně     Bezpečně

Jaké jsou výhody našeho produktu?

Jednoduše a intuitivně

Aplikace provede zaměstnance celým procesem ročního
zúčtování dvojjazyčně a zaměstnanec má tak možnost intuitivně
a samostatně uplatňovat, kontrolovat a upravovat jednotlivé
slevy na dani.

Přehledně a efektivně

Cloudová aplikace umožňuje přístup odkudkoliv, z počítače,

telefonu či tabletu. Výstupem z aplikace jsou vyplněné oficiální
formuláře a archivace veškeré relevantní dokumentace.

Šetříme tak práci zaměstnancům, HR specialistkám, i mzdovým
účetním. 

Bezpečně a důvěryhodně
Aplikace je kompletně zabezpečena a průběžně aktualizována podle
české legislativy. Veškerá vaše evidence je na jednom bezpečném místě. 

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou:

telefon: +420 731 193 980                       email:  Jirina.Kovarikova@rsm.cz

Chcete podrobnější informace o naší aplikaci?

 

Napište nám, domluvte si prezentaci a rádi vám přijedeme
aplikaci předvést.

Jakub.Rosenbaum@rsm.cz
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Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou
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Chcete podrobnější informace o naší aplikaci?
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Chcete podrobnější informace o aplikaci?

 

Napište nám

 

Naši klienti:

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou:

telefon: +420 731 193 980                       email:  Jirina.Kovarikova@rsm.cz
Jakub.Rosenbaum@rsm.cz


