La solució per les necessitats de gestió comptable,
fiscal i laboral de la vostra empresa.

Comptabilitat
La comptabilitat és una de les funcions més importants en qualsevol empresa. A Avantges som conscients de la seva importància i per aquest motiu ens prenem molt seriosament el nostre treball, amb independència de les dimensions de l’empresa o del seu volum de facturació. Ens agrada implicar-nos i per
això, a més a més de confeccionar els estats financers de l’any en curs, els comparem amb els resultats
d’anys anteriors, permetent – d’aquesta forma- als nostres clients un seguiment més acurat de l’evolució
del negoci.
També sabem que cada companyia és diferent, per la qual cosa ens adaptem al format de reporting específic de cada empresa o grup, així com a les particularitats del sector en el qual desenvolupa la seva
activitat, tot oferint en tots els casos un ampli ventall de serveis, inclosos els següents:
• Gestió de la comptabilitat en general, confecció i presentació dels llibres oficials, incloent la introducció
de tots els assentaments corresponents, meritació/provisions, conciliacions bancàries, processos de
depreciació etc.
• Processem totes les dades financeres d’acord amb el Codi de Comerç Espanyol i el Pla General Comptable.
• Preparació dels estats financers i l’entrega d’un informe mensual i trimestral de gestió. Ens assegurem
que la informació financera (“reporting”) sigui elaborada a temps i en el format que més s’adapti a les
necessitats de cada client.
• Elaboració i entrega del Flux de caixa mensual, Previsió i Anàlisis Pressupostari.
• Manteniment del Registre d’Actius Fixos.
• Assistència a auditories externes.
• Preparació i revisió dels comptes abans del tancament de l’exercici fiscal.
• Preparació i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

I per descomptat, podràs escollir els serveis que més et convinguin. Des d’una assistència puntual en un
procés d’auditoria fins a l’elaboració de solucions comptables a mida, incloent tots o varis dels serveis
anteriorment descrits.
Un millor control sobre la comptabilitat, independentment de les teves necessitats i de la dimensió de
l’empresa, et permetrà centrar-te en els aspectes més estratègics del teu negoci.

SOLUCIÓ INTEGRADA:

Els serveis de Comptabilitat i de Tax Compliance (Gestió Fiscal) es poden prestar de forma separada, o
bé com a part d’una solució integrada- en la qual podem incloure també el nostre servei de gestió laboral
i RRHH- la qual cosa incrementa les economies d’escala i evita els inconvenients (falta de coordinació,
entre d’altres) de tractar amb múltiples proveïdors.

2

I

Avantges

Tax Compliance
El Tax Compliance o el compliment de les obligacions fiscals de les empreses s’ha tornat cada vegada
més complex a causa de les constants novetats legislatives en l’àmbit tributari, amb freqüents canvis
de requisits formals, tipus impositius i de terminis per al compliment de les diferents obligacions. Això
exigeix a les empreses dedicar cada vegada més temps i recursos qualificats a una tasca no productiva.

EN AQUEST CONTEXT, COM PODEM AJUDAR-VOS?

Avantges es centra en donar suport a les empreses oferint una gestió completa del Tax Compliance d’una
manera fiable, eficient i rendible, contribuint decisivament al compliment de les seves obligacions al mateix temps que minimitza el risc de qualsevol contingència futura.
Som uns apassionats de la nostra feina. Treballem dur per oferir-vos el millor servei possible, sempre
adaptat a la vostra situació particular i a les necessitats del vostre negoci. El nostre equip d’especialistes
en fiscalitat – amb acreditada experiència i un altíssim compromís amb la qualitat del servei – us permetran mantenir un rigorós compliment tributari, plantejant alhora estratègies fiscals sostenibles per
minimitzar la càrrega impositiva, i d’aquesta manera, contribuir al creixement del vostre negoci.
Avantges atén les necessitats d’organitzacions de mides i complexitats variades, oferint una àmplia gamma de serveis de compliment tributari, incloent-hi els següents:

• Preparació, revisió i presentació de l’Impost de Societats.
• Preparació, revisió i presentació de les declaracions d’impostos periòdics -amb freqüència
mensual o trimestral, en funció del volum de facturació de la vostra empresa-inclòs l’IVA,
IRPF, Intrastat, etc.
• Sol·licitud i tramitació de les devolucions de l’IVA i dels impostos pagats en excés.
• Defensa dels interessos dels nostres clients davant requeriments i / o activitats inspectores
de les autoritats fiscals.
• Sol·licitud del NIF, comunicació d’inici d’activitat i tramitació de modificacions posteriors.
• Revisió: Si heu preparat l’autoliquidació dels vostres impostos, podem oferir-vos un servei de
revisió del càlcul i dels ajustos realitzats, amb l’objecte de validar la declaració i / o identificar
possibles oportunitats per reduir la càrrega fiscal.
• Accés (24/7) a la nostra plataforma AvantNet, que ofereix als nostres clients un fàcil control
sobre els seus processos de Tax compliance, amb la possibilitat de consultar i / o descarregar
totes les seves declaracions fiscals.
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Gestió de nòmines + RRHH
Gestionar la nòmina de la teva empresa no consisteix únicament en pagar els teus empleats; un procés de nòmina eficient i ben gestionat -juntament amb un assessorament laboral adequat- contribuirà a reduir els seus
costos i, al mateix temps, minimitzarà el risc de cometre errors. Treballar amb un especialista en gestió de nòmines és, sense cap dubte, la millor opció per superar el desafiament que suposa una legislació cada vegada més
canviant, evitar errors, guanyar en rapidesa i assegurar el compliment de les seves obligacions com empresari.
Per altra banda, els nostres serveis de consultoria en recursos humans estan estructurats per facilitar la creació
del valor afegit que ajudi a maximitzar el rendiment i la productivitat, contribuint, d’aquesta manera, a generar
un avantatge competitiu i sostenible pels nostres clients. Tant si esteu buscant un servei eficaç de gestió de nòmines i assessoria laboral per la vostra empresa, com si us calen serveis de consultoria en RRHH, Avantges us
pot ajudar.
A continuació, trobareu els principals serveis que els nostres especialistes –Llicenciats en Ciències del treball i
Graduats Socials- en confecció de nòmines i recursos humans ofereixen a una amplia gama de clients corporatius:

NÒMINA I GESTIÓ LABORAL
• Confecció de la nòmina mensual: introducció de modificacions amb periodicitat mensual (variables,
complements, dietes, etc.) i la seva posada a disposició en el suport informàtic amb distinció dels diferents
centres de treball dels clients (complint amb la normativa LOPD aplicable).
• Informe mensual dels costos salarials.
• Confecció dels Seguros Socials (TC1 i TC2 –Sistema RED-).
• Gestió amb la TGSS del deute en els Seguros Socials.
• Comunicació del calendari laboral del exercici en curs.
• Preparació de les ordres (remesa) de transferència bancaria.
• Assessorament sobre els costos de la contractació.
• Assessorament sobre el millor contracte de treball en funció de cada cas.
• Alta de la seva empresa i dels seus treballadors a la TGSS.
• Preparació i confecció de les declaracions fiscals corresponents a les retencions practicades (model 111 i 190).
• Com empresa autoritzada per l’ús del sistema RED de la Seguretat Social, comptem amb accés directe a la
Seguretat Social, per enviar tots els documents electrònicament, obtenir certificats oficials pels nostres clients,
etc.
• Accés (24/7) a la nostre oficina virtual i eina de treball AvantNet, un portal dedicat i segur que col·loca la
informació critica (nòmines, cotitzacions de Seguretat Social, els costos de la labor i molt més) a les seves mans
en qualsevol moment, i que proporciona als clients visibilitat i control sobre el seu procés de nòmina.

CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANS
• Implementació de sistemes de retribució flexible/variable.
• Desenvolupament d’una estratègia de remuneració en espècie.
• Programes de formació a treballadors: Gestió de les bonificacions a la Fundació Tripartita.
• La gestió dels riscos.
• Reclutament i selecció.
• Redacció del contracte de treball: clàusules especials (no competència, confidencialitat, exclusivitat, etc)
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Altres serveis
CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS
L’experiència guanyada en anys de dedicació a la creació d’empreses, ens permet oferir un servei
altament fiable, àgil i adaptat a les necessitats reals de cada client.
No ens limitem a facilitar uns estatuts estàndard i a coordinar una signatura amb la notaria, sinó que
ajudem als nostres clients fins i tot abans d’iniciar els tràmits de constitució, assessorant-los sobre la
forma societària més adequada a les seves circumstàncies: societat de responsabilitat limitada, societat
anònima, laboral; i analitzem amb ells quan convé el model de negoci més adient (franquícia, agència ,
distribució, etc.). Una vegada escollida la forma societària més idònia, agilitzem al màxim el procés de
constitució de la nova societat, que inclou els següents 6 passos:
1 – Sol·licitud de denominació social de la societat al Registre Mercantil Central (i sol·licitud del número
NIE pels socis no residents si escau).
2 – Obertura del compte bancari on s’hagi de dipositar el capital social.
3 – Redacció dels estatuts de la societat.
4 – Coordinació amb la notaria i atorgament de l’escriptura fundacional de la societat davant Notari.
5 – Sol·licitud del nou número CIF per la societat.
6 – Tramitació de l’escriptura de constitució fins la seva inscripció definitiva al Registre Mercantil.
FACTURACIÓ
L’emissió de factures és una tasca que pot arribar a ser complexa i no exempta d’errors que poden donar lloc a
fortes sancions en cas d’inspecció, a més de consumir recursos humans i materials en tasques no productives.
Mitjançant el nostre servei de facturació, posem a la disposició de les empreses professionals especialitzats,
coneixedors de les obligacions exigides en cada cas pel vigent Reglament de Facturació, Llei i reglament de
l’IVA i altra normativa aplicable, permetent-les alliberar recursos així com eliminar el risc de qualsevol error
en la confecció de les seves factures, oferint, d’altra banda, una imatge de rigor i solvència als seus clients.
La nostra col·laboració no passa només per confeccionar i facilitar mensualment (o amb la periodicitat que
més convingui en cada cas) les factures corresponents en el suport determinat pel client, sinó que proveïm
al departament financer d’una relació actualitzada de comptes a cobrar amb indicació dels venciments
respectius, incrementant –d’aquesta manera- el control sobre la tresoreria de l’empresa.
Si esteu pensant a externalitzar les tasques administratives relacionades amb la facturació, deixeu que us
expliquem què podem fer pel vostre negoci.

DOMICILIACIÓ DE SOCIETATS
Amb aquest servei podreu domiciliar la vostra empresa en una de les principals zones de negocis tant
de Barcelona com de Madrid. Comptareu amb una adreça pels vostres clientes i alhora amb un domicili
social a incloure als estatuts de la vostra societat.
Per altra banda, gestionarem la vostra correspondència d’una manera eficaç, ràpida i segura, la qual cosa
us permetrà concentrar-vos en altres aspectes del vostre negoci.
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Per què externalitzar?
Són molts els beneficis de l’externalització, que varien en funció dels serveis que desitgen externalitzar-se
i dels recursos de cada negoci. En tot cas, és un fet innegable que en el marc d’una economia cada vegada
més competitiva, la comptabilitat, la fiscalitat i la gestió de nòmines d’una empresa, són tasques cada cop
més importants, i existeixen nombroses raons per externalitzar la seva execució.
En aquest sentit, no podem obviar que externalitzar ha deixat de ser una opció únicament accessible per a
grans companyies. Les noves tecnologies fan cada vegada més assequible el l’outsourcing, permetent a les
petites i mitjanes empreses beneficiar-se de l’augment en la seva eficiència i creixement que l’externalització
de la seva comptabilitat, fiscalitat i gestió de nòmines pot oferir-los.
Dit això, quins són els principals motius pels quals l’externalització o l’outsourcing té sentit per a la teva
empresa, independentment de la seva grandària?

ESTALVI EN COSTOS
L’outsourcing et permetrà reduir els costos de la teva empresa, tot convertint una despesa fixa en
variable, en funció de les teves necessitats reals.

TALENT PROFESSIONAL
Tingues accés immediat als millors i més brillants professionals.

ESTALVI DE TEMPS
No perdis més temps a seleccionar, contractar i formar empleats, nosaltres ens ocuparem.

MILLORA EL TEU COMPLIANCE
Confia en especialistes i deixa de preocupar-te pel compliment legal davant els constants canvis normatius.

CENTRA’T EN EL QUE MILLOR SAPS FER
L’outsourcing permetrà al teu equip centrar-se en el que millor sap fer, fer créixer el teu negoci.

FLEXIBILITAT
L’externalització et permetrà desplaçar els recursos de la teva organització allà on són més necessaris.

AUGMENTA LA TEVA EFICIÈNCIA
L’externalització et permetrà treballar de forma més eficient, permetent-te operar amb marges de
lliurament més estrets.

Aquests només són una breu tria de motius. De segur que en el teu cas n’hi d’altres específics. Si vols
conèixer què podem fer per tu i com millorar la gestió de la teva organització, no dubtis a contactar amb
nosaltres. Serà un plaer conèixer les teves necessitats i analitzar plegats les millors solucions per la teva
empresa. Per descomptat, sense cap compromís per part teva.
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Per què avantges?
Diverses són les raons que converteixen a avantges en l’aliat ideal dels nostres clients a l’hora
d’externalitzar els serveis de comptabilitat, fiscalitat i gestió laboral:

Servei multidisciplinari

Accés online permanent

Un equipo profesional integrado por contables,
fiscalistas, asesores laborales y abogados de
empresa garantiza un servicio multidisciplinar
capaz de cubrir todas las necesidades de tu
negocio, y ello con un único proveedor.

La nostra plataforma AvantNet ofereix als nostres
clients un accés gratuït, segur i permanent a tota
la seva informació constantment actualitzada,
incloent-hi nòmines, declaracions fiscals, estats
financers, cotitzacions a la seguretat social i molt
més.

Experiència acreditada

Interlocutor únic

Portem més de 15 anys assessorant i recolzant
a companyies com la teva. Coneixem el món i les
necessitats de les empreses i ens agrada superar
les seves expectatives, alhora que permetem que
els nostres clients es dediquin al que millor saben
fer.

Cadascun dels nostres clients compta amb
un professional assignat -amb experiència
acreditada i titulació universitària- que coneix les
seves particularitats específiques i que gestiona
el seu compte dins de la nostra firma.

Certificada per
l’Administració

Cost i Transparència

avantges és entitat autoritzada per treballar a
través del sistema RED de la Seguretat Social, així
com per representar a tercers davant l’A.E.A.T.,
garantint les comunicacions i agilitzant els
tràmits en benefici dels nostres clients.

Analitzem sempre les necessitats específiques de
cada client, assegurant el servei més efectiu per
a cada cas, evitant costos innecessaris. I gràcies
al nostre sistema de Preu Fix, coneixeràs tots els
costos per avançat i pagaràs únicament pel que
necessites, sense sorpreses.

Amb independència de la grandària de la teva empresa, el seu volum de facturació o el sector en el
qual desenvolupa la seva activitat, des de avantges estem convençuts que podem ajudar-te a optimitzar
els teus recursos i aconseguir els teus objectius. Pregunta’ns com; estarem encantats d’oferir-te les
nostres solucions.
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Barcelona

Madrid

Av. Diagonal, 453 bis, 4ª pl.,
08036 Barcelona (Spain)
+34 93 495 04 74
info@avantges.com

Moreto, 10, bajo izqda.
28014 Madrid (Spain)
+34 91 564 46 00
info@avantges.com

Segueix-nos a
https://www.linkedin.com/company/avantges
https://twitter.com/Avantges

