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FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ
A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

Kedves Háziorvos! Kedves Fogorvos!
Meggyújtottuk az adventi koszorú 2.-odik gyertyáját, már csak néhány hét van
hátra az évből. Rövid hírlevelünkben néhány év végi teendőre hívjuk fel a
figyelmet, illetve akciós ajánlattal kedveskedünk ügyfeleinknek.
Tekintettel a közelgő ünnepre, idén már csak rövid hírekkel jelentkezünk.
Boldog, harmonikus karácsonyi készülődést kívánunk minden olvasónknak!

KÖZELEG A 2011-ES ÉV VÉGE…. ADÓFELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG!
forrás: INTERNET, www.prémiummmegoldas.hu

Ne feledkezzünk meg a december 20-ig esedékes adófeltöltési
kötelezettségről. Az adófeltöltési kötelezettség az előző évben (2010ben) 100 millió Ft-ot meghaladó árbevételt elért vállalkozások társasági
adó, és iparűzési adófizetési kötelezettségére vonatkozik. Az érintett
vállalkozásoknak az említett határidőig az adóévi várható kötelezettségük
90%-ának megfelelő összegre kell kiegészíteniük – feltölteniük- a befizetett
adóelőlegeket, és a várható társasági adóról ezen időpontig bevallást is le
kell adnia a 01-es bevalláson.
A 2010. év közben elindult vállalkozók ne felejtsék el átszámítani teljes
évre az árbevételüket a működés napjainak arányosításával.
BÍRSÁG
Ha nem tartjuk be a határidőt, az adóhatóság késedelmi pótlékot szab ki. Ha pedig nem sikerül pontosan
kiszámolnunk azt a bizonyos 90%-ot, akkor mulasztási bírságra számíthatunk: a befizetett adóelőlegek, a feltöltésre
befizetett összeg és a tényleges kötelezettség 90%-ának különbözete 20%-a a bírság összege.

A feltöltési kötelezettség az EVA - alanyokra is vonatkozik. Számukra a késedelmi pótlékon és a mulasztási bírságon
túl azért is fontos, mert a következő évtől elveszíthetik az eva adóalanyiságukat, ha az év végén adótartozásuk van. A
nem megfelelő mértékű feltöltés pedig adóhiányt jelent.
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KÖZELEG A 2011-ES ÉV VÉGE…. KÖNYVELŐVÁLTÓ – akció
forrás: www.prémiummmegoldas.hu

•
•
•

-50%

Ha úgy érzi hatékonyabb könyvelésre, több tanácsra lenne szüksége.
Ha jelenlegi könyvelője túlságosan elfoglalt, ha többször előfordult már hogy váltáson törte a fejét.
Ha úgy érzi, Ön többet tud az aktuális változásokról és nincs kivel megbeszélnie… akkor itt az idő.

A könyvelő váltást évvégén a legpraktikusabb lebonyolítani.
Ne a könyvelő székhelye szerint válasszon. Nyíregyházán annyi minden elintézhető, megnézhető,
összeköthető a könyvelőnél tett látogatással. Olyan könyvelőt válasszon, aki az Ön fejével tud gondolkodni, és
az Ön nyelvét beszéli. Akinek van ideje Önre.
PRÉMIUM AKCIÓ
Irodánk minden új ügyfelének az első hónap
könyvelési díjából 50 % kedvezményt kínál
március 31-ig.
Minden új ügyfelünknek iratrendező táskával
kedveskedünk.
Minden ügyfelünk 1 órás cégre szabott
tanácsadást
kap
a
költséghatékonyabb
cégműködtetés érdekében, amely minden új
ügyfelünk számára díjtalan.
Aktuális árlistánkról a www.premiummegoldas.hu –n tájékozódhat.

KÖNYVELÉSSEL - KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK
Ha bármilyen kérdése van a praxis előírásoknak megfelelő működtetésével
kapcsolatosan, kérjük, keressen minket bizalommal! Az alábbi elérhetőségeink
valamelyikén:
Címünk: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5, 4. emelet 405. (Sétáló utca)
Tel.: +36 30 229 1630
E-mail: info@premiummegoldas.hu
Üdvözlettel:

Hegyi Henrik D.
cégtulajdonos
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