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Per a més informació consulta el nostre nou web www.serhsserveis.com

Serveis Fiscals i Comptables
Sabem que el teu negoci és la teva prioritat i per això et volem oferir la 
màxima garantia en la gestió en l’àmbit fiscal i comptable.

T’oferim una gestió integral i  adaptada a les necessitats del teu negoci.

T’assessorem en matèria fiscal, t’assistim i et defensem davant de l’Ad-
ministració en qualsevol procediment d’àmbit tributari.

T’oferim la màxima seguretat i confidencialitat en la gestió de la comp-
tabilitat.

T’ajudem en la planificació econòmica i financera de la teva empresa.

Si ets emprenedor, ens convertim en la millor opció per la posada en 
marxa del teu negoci.

Per això t’oferim:

•	 Relació	personalitzada

•	 Confiança	mútua

•	 Creació	de	valor

•	 Transparència

Què
fem?

Els 
nostres 
serveis EL NOSTRE EQUIP

A SERHS Serveis disposem d’un ampli equip professional i especialitzat per assessorar-te i ajudar-te en la fiscalitat i 
comptabilitat del teu negoci.

T’assessorem, preparem i agilitzem tots els tràmits de documentació comptable de creació de societats davant dels 
organismes oficials.

Estalvia temps i recursos i dedica’t al 100% a fer créixer i rendible el teu negoci.

Tant si ets un autònom com un particular, o una petita o mitjana empresa, ens posem al teu servei per escoltar i asses-
sorar-te en les teves necessitats i fer-te la vida més fàcil.

SERvEIS ÀREa DE FIScaLITaT

T’ajudem	a	portar	al	dia	el	teu	negoci	en	matèria	de	fis-
calitat,	amb	la	màxima	transparència	i	confidencialitat.

• Assessorament i planificació fiscal d’empreses: perso-
nes físiques i jurídiques.

• Assessorament i gestió en matèria de consolidació fiscal 
per a Grups d’empreses.

• Càlcul, confecció i presentació de declaracions tribu-
tàries davant l’AEAT, Agència Tributària Catalana, Di-
putacions, Ajuntaments.

• Assessorament, assistència i representació en procedi-
ments de gestió tributària , de recaptació i inspeccions 
tributàries.

• Declaracions de renda i patrimoni.

• Servei de gestió immobiliària.

 -  Assessorament en revisions cadastrals 
  d’immobles. 

 -  Elaboració de contractes d’arrendament de locals 
  de negoci i habitatges.

• Servei d’auditoria fiscal.

SERvEIS ÀREa DE cOmPTabILITaT

Et	gestionem	i	t’assessorem	en	tota	la	documentació	
en	matèria	de	comptabilitat	amb	un	equip	de	profes-
sionals	al	capdavant	amb	més	de	40	anys	d’experièn-
cia	en	el	sector.

• Assessorament en matèria comptable. Elaboració 
comptabilitat de PIME’s (petites i mitjanes empre-
ses), grans empreses i persones físiques.

• Confecció i dipòsit de llibres de comptabilitat, llibres 
d’actes i socis (jurídic).

• Estudi, formalització i dipòsit de Comptes Anuals i 
presentació al Registre Mercantil.

• Assessorament en la creació d’empreses, operacions 
societàries (compra, dissolució, constitució, fusió).

• Anàlisi econòmica-financera i assessorament en ope-
racions bancàries.

• Servei d’auditoria comptable.

Adeqüem i personalitzem tots els nostres serveis se-
gons el perfil dels nostres clients. Ens ajustem a les ne-
cessitats específiques de la teva activitat.

T’assessorem i gestionem el teu negoci en l’àmbit fiscal i comptable. Dedica’t al que realment t’importa!


