Storitve obračuna plač
Poenostavite poslovanje in znižajte stroške

Sodobno, cenovno učinkovito in zakonsko pravilno!
Ali za obračunavanje plač porabite preveč časa in denarja?
Vsled racionalizacije postopkov in zmanjševanju stroškov se sodobna podjetja odločajo za obsežnejše izločanje
poslovnih procesov, med drugim tudi obračuna plač. Z zunanjim obračunavanjem plač podjetje namreč prihrani
precej stroškov, ki so stalni, predvidljivi in jih je mogoče z lahkoto izračunati – gre namreč za ceno obračuna na
zaposlenega. Svoje znanje prenašamo naročniku, saj mu med storitvijo svetujemo, pomagamo najti najboljšo
rešitev v zvezi z izplačili in ga obveščamo o novostih na področju delovne zakonodaje.
V sklopu storitve zunanjega izvajanja obračuna plač naročnikom:
•
Izvedemo obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih delovnih razmerij,
•
Izdelamo vse potrebne izpise za nakazila ter mesečne in letne obrazce o izplačanih višinah plač in drugih
izplačil za zunanjim institucijam (DURS, AJPES, ZZZS, ZPIZ,...),
•
Pripravimo temeljnice za samodejno knjiženje v glavno knjigo,
•
Po dogovoru izdelamo dodatne izpise v dogovorjeni obliki,
•
Posredujemo izpise in prenosne datoteke, praviloma v elektronski obliki, na dogovorjene naslove.
Vhodne podatke, potrebne za obračun, nam naročnik posreduje v dogovorjenem roku, glede na način uporabe
informacijske podpore, v pisni obliki, v dogovorjenih strukturah z mesta nastanka ali z direktnim vnosom. S tem
naročnik prihrani čas, saj odpade večkratno evidentiranje istih podatkov.

Komu je storitev namenjena?
Storitev je namenjena vsem malim, srednjim in velikim podjetjem, ki potrebujejo popoln obračun plač zaposlenih
in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij (pogodbeno delo, avtorski honorar,
sejnine, nagrade...).

Okolje in način izvajanja storitve
Za navedeno storitev skrbi skupina naših zaposlenih, ki so strokovnjaki na ﬁnančno računovodskih, davčnih in
informacijskih področjih. Naši zaposleni stalno spremljajo plačno politiko in zakonodajo, ter zagotavljajo primerno
informacijsko okolje za vsebinsko korekten in tehnično sodoben ter varen obračun plač.
Obračune plač izvajamo v dogovorjenem roku, kar pomeni:
•
v tem času poskrbimo tudi za vsa potrebna preverjanja, kar omogoča sprotno zaznavanje nepravilnosti
odstopanja podatkov od zakonskih določil);
•
pripravljamo informativne obračune, spremembe višine osnov pa lahko izvedemo v zadnjem hipu;
•
izdelamo vse mesečne in letne izpise, ki so določeni v zakonskih in podzakonskih predpisih;
•
izpise, ki jih je možno posredovati po elektronskih medijih, pripravimo v predpisani obliki;
•
vodstvom pripravljamo poročila, ki so podpora njihovemu odločanju;
•
najsodobnejša tehnologija omogoča postopke obračunov v najkrajšem možnem času.
S storitvijo vam želimo olajšati delo. Pristop temelji na rešitvi, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Za vas
izvedemo celoten proces obračuna plač, od zajema podatkov do izračuna, logičnih kontrol, izpisov v obliki
plačilnih list in predpisanih zakonskih obrazcev ter arhiviranja.

Prepustite nam obračun plač , presenetilo vas bo
znižanje stroškov in učinkovitost obračuna.
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