
TAX NAVIGÁTOR

Skúste našu inovatívnu 
aplikáciu Tax Navigátor

Internetová aplikácia Tax Navigátor
je inovatívny nástroj, ktorý pomáha zefektívniť 
spoluprácu s klientom pri príprave daňového priznania
a zároveň minimalizovať súvisiace riziká. Tax Navigátor pozostáva 
z dotazníka, ktorý vás prevedie všetkými oblasťami dane z príjmov 
právnických osôb. Navyše je možné do aplikácie priamo nahrávať 
podpornú dokumentáciu potrebnú pri príprave daňového priznania.

Moderná a jednoduchá príprava daňového priznania.

Úspora času. Podporné dokumenty nám poskytnete vtedy, 
keď vám to bude vyhovovať, môžete ich nahrať odkiaľkoľvek. 

Všetky informácie, podporné dokumenty a komunikácia na jednom mieste.

Prečo využívať Tax Navigátor:
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Daňové priznanie k dani z príjmov 
PO správne a jednoducho?



Jednoduchá orientácia v komplexnej problematike.

Možnosť sledovať, v akom štádiu 
sa projekt nachádza.

Dotazník môže vypĺňať viac ľudí súčasne.

Naše výstupy budete mať v prehľadnej forme k dispozícii 
aj v nasledujúcich rokoch a budú nápomocné v prípade 
daňovej kontroly.

Proces prípravy sa nemení. Každý rok s vami budeme 
spolupracovať rovnakým spôsobom.

Ak vás náš proces prípravy daňových priznaní zaujal a chceli 
by ste sa dozvedieť viac o našich službách, kontaktujte 

nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Tešíme sa na spoluprácu.
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