Assessoria fiscal, laboral i comptable empreses, Associacions i Fundacions,
Comunitats de Propietaris.

Honoraris any 2016
 Àrea Laboral:
- Preus per gestió mensual d'1 treballador (inclou primera alta i
contractació, nòmina, Assegurances socials, model 111)……..30 euros
- Per cada treballador afegit, que inclourà els mateix servicis la tarifa
mensual serà de …………………………………………………….7 euros
 Àrea fiscal i comptable de societats integral:
-La gestió inclou la comptabilitat mensual, els impostos trimestrals, els
resums anuals d'impostos (190-180-390) i l'Impost de Societats i model 347 i
queden excloses les taxes del Registre Mercantil o altres Registres anàlegs:
 Nivell de comptabilitat davall (de 0 a 450 seients en
diari …………………………………….………70 euros
 Nivell de comptabilitat mitjà (de 450 a 900 seients en
diari ……………………………………...……100 euros
 Nivell de comptabilitat alt (A partir de 900 seients en
diari ………………………………………...…150 euros
 Àrea fiscal i comptable d'Autònoms:

-La gestió mensual inclou l'administració de llibres d'ingressos i gastos,
els impostos trimestrals, els resums anuals d'impostos (190- 180- 390) i el
model 347, queda exclòs l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
 Nivell de facturació davall ………………….40 euros
 Nivell de facturació mitjà ………………..60 euros
 Nivell de facturació alt …………………...90 euros
 Altres

servicis:

es

referix

a

l'elaboració

d'impostos

de

forma

individualitzada, en el cas que la societat o bé l'autònom s'encarreguen
de la seua pròpia comptabilitat i únicament requerisquen l'elaboració
puntual d'impostos. S'inclouen també ací els honoraris per l'elaboració
de l'Impost Sobre la Renda per a particulars:
-Model 200 (anual Impost de Societats)…………………….…90 euros
-Model 202 (pagament fraccionat Impost Societats)………….35 euros
-Model 390 (resum anual de l'IVA)………………………….…..60 euros
-Model 180 (resum anual de retencions lloguers)………….....60 euros
-Model 190 (resum anual de retencions trab/profes)………….60 euros
-Model 111 (retencions trimestrals trab/profes)………………..35 euros
-Model 303 (IVA trimestral)……………………………………….35 euros
-Model 115 (retenció lloguers trimestral)…………………..……35 euros
-Model 347 (operacions amb tercers)……………………………65 euros
- Declaracions de Renda particulares…………………….Desde 40 euros*

*

Les declaracions de renda varien en funció de cada cas, normalment este preu inclou les

d'execució més senzilla, però depén del nivell de complicació que el preu s'eleve o no.

Per a qualsevol altre servici que no haja sigut tarificado en este
document, com la constitució de societats, associacions, altes en
hisenda o inscripció d'empreses en la seguretat social etc, seria
convenient la petició d'un pressupost o una valoració que dependria del
cas concret.

