El Vendrell, a 04 de desembre de 2015
Distingit Sr./Sra.

Ens complau remetre’ls la present a fi d’oferir-los els serveis professionals de la nostra
empresa, ACCES CONSULTORS, que ve desenvolupant la seva activitat en el sector de
l’assessorament integral a empreses i particulars, ja sigui en matèria fiscal-comptable i laboral,
així com en l’àmbit jurídic, des de l’any 1993.
Els adjuntem informació detallada dels serveis que prestem en l’actualitat i que a tot moment
s’adapten a les necessitats dels nostres clients, com a clara manifestació de la nostra vocació
d’atendre al client d’una forma directa i personalitzada.
En la confiança de poder establir unes relacions comercials satisfactòries entre ambdues
empreses, i esperant que la informació remesa sigui de la seva més complet interès, quedem a
la seva sencera disposició per a qualsevol consulta sobre aquest tema que se li pugui
plantejar,

així

com

per

elaborar-li

un

pressupost

Tot esperant les seves notícies, li saluda atentament.

Paula Borrego Garcia

ajustat

a

les

seves

necessitats.

DEPARTAMENT LABORAL
ACCES CONSULTORS, ofereix un servei de gestió laboral basat en una plataforma virtual,
evitant amb això els canals tradicionals on para qualsevol operació era necessari moure
una gran quantitat de paper, evitem així entre altres als nostres clients, la perduda de
temps i diners en la gestió i tramiti. A través del correu electrònic enviarem al client
periòdicament, les Nomines dels Empleats, les Assegurances Socials de l'Empresa els
contractes de treball dels seus empleats així com qualsevol altra documentació.
Aquest servei va dirigit a totes les empreses que vulguin millorar la seva gestió laboral en
costos, en efectivitat i en dinamisme. El fet d’utilitzar Internet com a canal de comunicació,
amplia les possibilitats quant a velocitat de transmissió de documents, horaris de
lliurament/recepció de documents, actualització d’incidències, etc.
Utilitzant el nostre servei, vostè rebrà a part d’un assessorament laboral de qualitat (a
través d’Internet) els següents documents:
• Nòmines
• Contractes laborals
• Resums de costos
• Certificats d’empresa
• Certificats de desocupació
• Certificats de retencions
• Quitances
• Pròrrogues
I a més:
• Obertura de centres de treball.
• Gestió d’altes i baixes en la Seguretat Social, domiciliacions de pagament de salaris,
actualització de convenis.
• Assistència a Inspeccions de Treball.

DEPARTAMENT FISCAL

ACCES CONSULTORS, ofereix als nostres clients un assessorament i atenció personalitzada
de qualitat, li confeccionarem les seves declaracions periòdiques d'IVA, Impost de societats,
Retencions IRPF, Declaracions IRPF, INTRASTAT, etc. Les declaracions són presentades a
l'Agència Tributària per via Telemàtica, ACCES CONSULTORS, esta autoritzada per la AEAT
per a la presentació dels tributs per Via Telemàtica. En les nostres relacions amb els clients
utilitzarem com a canal de comunicació qualsevol dels disponibles en la nostra signatura:
Personal, Telefònic, On-line a través del nostre lloc web.
Entre altres oferim els següents serveis:
• Assessorament i Gestió Fiscal d’empreses i persones físiques.
• Planificació Fiscal.
• Inspeccions i representacions Fiscals.
• Sol·licitud d’ingressos indeguts.
• Declaracions Intrastat.
• Fraccionament i ajornaments de pagaments.
• Fiscalitat d’empreses Constructores i Immobiliàries.
• Fiscalitat de Fundacions i altres entitats no lucratives.
• Procediment de constrenyiment per deutes fiscals
El nostre servei estaria dirigit a totes les empreses que vulguin millorar la seva gestió Fiscal i
Tributària en costos, en efectivitat i en dinamisme. El fet d’utilitzar Internet com a canal de
comunicació, amplia les possibilitats quant a velocitat de transmissió de documents, horaris de
lliurament/recepció de documents, actualització d’incidències, etc.

DEPARTAMENT COMPTABLE

ACCES CONSULTORS compta amb un grup de professionals especialitzat en comptabilitat,
tributació i direcció econòmica i financera, dirigit, principalment, a PIMES, que ens permet
resoldre qualsevol requeriment en matèria comptable.
Externalitzar aquestes activitats permet a les Empreses reduir els seus costos administratius i
dedicar aquests recursos a optimitzar les àrees operatives claus.
Entre altres, oferim els següents serveis:
• Comptabilitat adaptada al Pla General Comptable.
• Desglossament per centres de Costos
• Comparatives amb dades Històriques
• Estudis de viabilitat d’inversions i empreses
• Informes periòdics de la situació empresarial
• Posada al dia de comptabilitats
• Legalitzacions i dipòsits de Comptes Anuals
• Legalitzacions de Llibres Comptables
• Anàlisi Comptable i Financer
El nostre servei estaria dirigit a totes aquelles empreses que vulguin millorar o externalitzar la
seva gestió comptable tant en costos, en efectivitat i en dinamisme. El fet d’utilitzar Internet
com a canal de comunicació, amplia les possibilitats quant a velocitat de transmissió de
documents i dades comptables, horaris de lliurament/recepció de documents, actualització
d’incidències, etc.

DEPARTAMENT JURIDIC

ACCES CONSULTORS ofereix una comunicació personalitzada amb els nostres clients, la qual
cosa ens permet assessorar de forma directa i sense la burocràcia dels grans despatxos.
Entre altres oferim els següents serveis:
Serveis Legals
• Assessorament jurídic
• Consultes jurídiques
• Protecció de Dades
• Contractes
• Defensa jurídica
• Reclamacions
• Dret Civil
• Dret Administratiu
• Dret Laboral
Gestió Administrativa
• Tràmit de registre de marques i paleses
• Llicències d'obertura de negocis
• Creació d’empreses: assessorament i tràmit
• Gestió d'assegurances de responsabilitat civil, de locals i negocis i de vehicles

