
 

 
 

Àrea Fiscal i tributària 
 
El nostre Departament Fiscal-Comptable, coneixedor de la necessitat d’una correcta 

planificació fiscal de les empreses, per al bon funcionament de les mateixes, en 

col·laboració amb l’Àrea comptable, posa a la seva disposició el seu servei 

d’assessorament i gestió, tant a empreses com a particulars, en totes les seves 

necessitats fiscals i tributàries, oferint serveis com: 

 
 

o Assessorament general fiscal i tributari de Societats i de Persones 

Físiques. 

o Assessorament i tramitació de Models trimestrals i anuals dels 

impostos corresponents, segons el règim fiscal de la seva empresa 

(Règim General,  Estimació Directa, Mòduls o Estimació Directa 

Simplificada). 

o Tràmits fiscals de societats mercantils, Societats Civils Privades, 

Comunitats de Béns i entitats sense finalitat de lucre. 

o Assistència i representació a inspeccions d’Hisenda. 

o Assessorament i tramitació de models d’operacions intracomunitàries i 

altres importacions  

o Altes, baixes i variacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

(IAE). 

o Altes, baixes i modificacions dels cens davant l’Administració 

d’Hisenda. 

o Assessorament i confecció de tràmits duaners. 

o Elaboració, presentació, tramitació, estudi, seguiment i comprovació 

de les declaracions trimestrals i anuals i liquidacions d’impostos. 

o Tramitació d’Impostos sobre Societats 

o Confecció mensual o trimestral dels Llibres Fiscals, segons les dades 

i/o factures aportades pels clients. 

o Confecció i presentació de declaracions de renda. 

o Enviament de calendaris i circulars informatives fiscals 



 

 

 

 
 

Àrea Comptable 

 
La tasca que desenvolupa el nostre Departament Fiscal-Comptable es reflexa en el 

seguiment continuat que realitzem a les empreses, a través del tractament de la 

documentació que es genera diàriament en el si de les empreses i en la seva 

transformació en dades d’interès analític per al seu estudi i presentació a les 

administracions. Entre els nostres serveis trobarà: 

 

o Organització de la comptabilitat per a empreses individuals o per a 

societats, portada a terme per personal qualificat 

§ També oferim la possibilitat de dur a terme aquesta tasca 

directament a les oficines del client (in-company).  

o Gestió dels assentaments comptables, obertura i tancament de 

l’exercici 

o Amortitzacions i provisions 

o Actualització de comptabilitats endarrerides 

o Estudi i revisió de comptabilitats 

o Confecció de balanços de la societat i informes financers. 

o Presentació de llibres i comptes anuals 

o Estudis de viabilitat i Avaluació de riscos de projectes empresarials. 

o Anàlisi d’estats financers. 

o Consolidació de Grups d’Empreses. 

o Tramitació de la legalització dels llibres oficials de la societat i la seva 

presentació al Registre Mercantil 

 

 


