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Η  TKC Consulting & Finance σας προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με εγγυημένη πιστοποίηση
ποιότητας βάση Ευρωπαϊκών Standards που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας.



Η λογιστική εταιρεία TKC Consulting & Finance, έχοντας
πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και
φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας, στελεχωμένη από τα πιο
καταρτισμένα και έμπειρα Στελέχη της αγοράς.

Σχετικά με εμάς

Η  επιλογή της TKC Consulting & Finance για την έκδοση της
μισθοδοσίας σας, σημαίνει τη διασφάλιση της εταιρείας σας έναντι
όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και
αποδοτικά, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.
Εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύτερες απαντήσεις για τη
δική σας μοναδική περίπτωση.



Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας,
σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της εταιρείας σας.

Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας.

Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση
αποδοχών – κρατήσεων.

Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους
προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.

Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΔΥΠΑ), ετησίων
καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών
προγραμμάτων.

Απογραφή στο ΕΦΚΑ καθώς και σε επικουρικά ταμεία, ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.

Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.

Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΔΥΠΑ.

Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.

Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή επόμενης χρήσης.

Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
σας και σε μορφή αρχείου Excel.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
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