Professionalitat: Els millors professionals de cada àrea a la seva disposició
Experiència: En el sector de l’assessoria empresarial des de 1992
Qualitat de servei: Està ben assessorat sempre és rentable

al servei de l’empresa i al costat de les persones

Ayce Consulting, SL va néixer al 1992 amb una clara vocació de servei als
professionals i a les empreses. Des de llavors i fins a avui, ens hem dotat dels
recursos materials informàtics i de l’equip humà necessari per fer que els
nostres clients disposin del millor assessorament i de la millor gestió. El nostre
equip està especialitzat en tots els àmbits que aglutina el nostre catàleg de
serveis que els hi presentem a continuació.

Fiscal
Assessorem als nostres clients sobre les gestions fiscals que necessitin i
ens encarreguem de tots els tràmits davant les administracions.

Assessorem als nostres clients sobre les gestions fiscals que necessita la seva
Assessoria
i gestió fiscalde
deltots
professional
davant les administracions
empresa
i ens encarreguem
els tràmitsi representació
davant les administracions.
Estudi de la fiscalitat de cada client
Seguiment mensual de la comptabilitat del client
Confecció dels models de declaracions necessàries en cada cas
Assessorament i representació en les inspeccions fiscals
Assessorament en fiscalitat internacional

Ens impliquem en les necessitats dels
nostres clients amb l’objectiu de
garantir les millors alternatives fiscals

Laboral
Facilitem tots els serveis relacionats amb la gestió i l’assessorament laboral

Estudi de les necessitats de cada client
Confecció del full de salaris i de la Seguretat Social
Liquidacions trimestrals de l’IRPF
Presentació del resum anual del l’IRPF i emissió dels certificats de la renta
Sol·licitud, pagament directe i seguiment de les baixes laborals per incapacitats
temporals.
Assessorament als professionals i representació davant les administracions
Variacions a les bases de cotització
Gestió de modificacions de dades davant la Seguretat Social
De la mà dels nostres especialistes ens
involucrem en les necessitats d’àmbit
laboral dels clients

Comptabilitat
Els nostres professionals s’encarregaran de la gestió de la seva comptabilitat

Gestió de comptabilitat en suport informàtic, tant al nostre propi sistema, com en
el domicili del client
Seguiment comptable
Gestió interna de tota la comptabilitat
Auditories internes
Consultoria comptable

Experiència i compromís a la gestió,
seguiment i control comptable
de cada empresa

Serveis per Autònoms
QUOTES PERIÒDIQUES BÀSIQUES PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
FISCALS, LABORAL I COMPTABLES AMB PREUS REDUÏTS:
Autònoms en règim de mòduls
Autònoms en Estimació Directa Simplificada
Societats, Cooperatives, Associacions...

Servei personalitzat de consultes,amb condicions especials per als socis de l’APGCC:
· Primera consulta gratuïta
· Consultes telefòniques o e-mail: 10€+IVA (a partir de la segona consulta)
· Consultes presencials: 25 €+IVA (a partir de la segona consulta)

Addicionalment, reducció del 5% en la contractació de tots els nostres serveis
Ens impliquem en les necessitats dels
nostres clients amb l'objectiu de
garantir les millors alternatives.

Serveis per Empreses
També els oferim serveis per empreses i organitzacions en les següents
àrees amb condicions avantatjoses per als socis de l’APGCC:
√ Gestió i assessorament laboral

√ Finances

√ Serveis jurídics i mercantils

√ Adequació a la LOPD

√ Assessorament i gestió fiscal

√ Gestió del Crèdit a la Formació

√ Gestió de comptabilitat

√ Reclamació impagats

Servei personalitzat de consultes,amb condicions especials per als socis de l’APGCC:
· Primera consulta gratuïta
· Consultes telefòniques o e-mail: 10€+IVA (a partir de la segona consulta)
· Consultes presencials: 25 €+IVA (a partir de la segona consulta)

Addicionalment, reducció del 5% en la contractació de tots els nostres serveis

Atenem les necessitats dels nostres
clients de forma professional i integral

Seu Central:
Av. Príncep de Astúries, 43 45, 4
08012 Barcelona
T 93 415 84 41
Contacte: Xavier Vinzia

www.ayce.es

