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Outsourcing mezd
Neděláme chyby

Přenechejte nám svou mzdovou agendu
a věnujte se v klidu své profesi.

25 let na trhu

Tento měsíc jsme vystavili
2200 výplatních lístků

Udržujeme klientovo
soukromí a nezávislost

Správné rozhodnutí
Zpracování mezd externí společností je velké rozhodnutí.
Nicméně pokud si vyberete správného a kvalitního partnera
se zkušenostmi, odpadne vám mnoho starostí i interních nákladů
na mzdovou účtárnu a vyhnete se riziku spojenému s chybami
účetních. Zpracujeme bez problémů mzdy pro tisíce zaměstnanců.
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Naše nabídka je rozdělena
na základní balíček a volitelné služby.
V základním balíčku je obsaženo vše, aby externí zpracování mezd splnilo nároky 
dané závaznými právními předpisy.
měsíční zpracování mezd a odvodů v souladu s podmínkami českého práva
předání podkladů pro zpracování mezd poštou nebo elektronicky
rozeslání lístků v elektronickém formátu na emailové adresy zaměstnanců
předání exportovaného souboru pro generování platebních příkazů a zaúčtovaní
komunikace s FÚ, ČSSZ a zdravotními pojišťovnami
vypracování a tisk veškerých zákonných přehledů
vypracování a odeslání přehledů vyměřovacích základů na ČSSZ, ZP
přihlášení a odhlášení zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně
zpracování evidenčního listu důchodového pojištění a předání portálem na ČSSZ
asistence s přípravou na jednání a kontroly prováděné ČSSZ, ZP
případná osobní účast při kontrolách FÚ, SSZ a ZP
důležité výstupy pro zaměstnance
vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, o zaměstnání, pro banky aj.
roční zúčtování daně zaměstnancům
další důležité výstupy pro firmu
průběžné mzdové konzultace
zpracování rekapitulace mezd
příprava sestavy čerpání dovolené
výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
vypracování o odeslání statistických hlášení (Trexima)
zpracování měsíčního přehledu placených a deponovaných exekucí
hlášení pro společnosti zaměstnávající částečně nebo plně invalidní důchodce
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Rozhodněte, jak budeme
spolupracovat
Zachování vašeho soukromí je vždy na prvním místě.

Mzdy zpracujeme na základě exportu z vašeho informačního systému.

Nebo využijeme prostředí našeho personálního
a mzdového systému plusPortal.

Využíváme vlastní HR systém
plusPortal
Garantujeme tedy špičkovou bezpečnost
a rychlou reakci na případné změny legislativy.
Využijte pohodlného webového rozhraní.
Podklady a výstupy můžete mít pod kontrolou online.
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Každý úspěch začíná
rozhodnutím to zkusit...
Umíme vám pomoci i na přechodnou dobu.
Čeká vás úspora času a nákladů spojených s vedením mzdové agendy.
Platíte pouze za efektivní zpracovnání daného počtu lístků a odpadne vám také řada starostí:
•

na kontroly státních orgánů už nejste sami

•

odpadnou vaše obavy o únik informací ze mzdové účtárny

•

nestaráte se o školení aktuální legislativy mzdové agendy

•

nepotřebujete mzdový software a neřešíte jeho aktualizace 	
při změnách v legislativě

•

neřešíte vytíženost a zastupitelnost mzdových účetních

Cenu kalkulujeme individuálně
Naši klienti tak mají různé ceny v závislosti na velikosti firmy a objemu dodávaných služeb.
V současné době se cena za jeden výplatní lístek pohybuje v rozmezí

90Kč až 165 Kč

bez DPH

Zajímá vás náš způsob vedení
mzdové agendy?
Ozvěte se nám, rádi vám odpovíme na všechny otázky.
mzdyexterne.obchod@pchelp.cz
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