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Descripción

5 Eka 2017 . Funtzioak: Kontabilitatea: idazpenak, itxiera eta memoria kontableak, fakturazioa,
zordun eta hartzekodunen kontrola, tesoriaren kontrola. Lan arloa: nominak, kontratazioak eta
gizarte segurantzaren kudeaketa. Fiskala: BEZa, PFEZa, Sozietate Zerga eta bestelakoak.
Baloratuko da: Pertsona dinamikoa eta.

Kontabilitate Orokorra eta Diruzaintza. LANBIDE EKIMENA. 5. ▻ Enpresa indibiduala.
Enpresa mota honen ezaugarri nagusia da pertsona bat dela jabea. Gaur egun, ezin daiteke esan
enpresa mota honen ezaugarri esklusiboa denik, 1995ean pertsona bakarreko sozietate
anonimoa eta enpresa bakarreko erantzukizun.
Sozietateen kontabilitatea. Hirugarren kasua. Planteamendua. 2015eko urtarrilaren 1ean, IZKI
sozietateak egoera-balantze hau aurkezten du: AKTIBOA. Aktibo garbiak 30.000. Guztira
30.000. Kapitala 1.200 akziok osatzen dute. IZKI sozietateak kapitala handitzea erabakitzen du
eta horretarako, akziodun berriak sartzen.
Kontabilitate arloa. Kontabilitate arloko aholkularitza; Kontabilitatea prestatzea (Sozietateak eta
pertsona fisikoak); Merkataritza Erregistroan liburuak aurkeztea; Urteko Kontuak Merkataritza
Erregistroan gordailuan uztea; Kontabilitate atzeratuak eguneratzea; Enpresen ekonomi eta
finantza-txostenak prestatzea.
Sozietate eta Pertsona Fisikoen Planifikazio Fiskala. Eskudun Erakundeen aurrean Sozietate
eta Zergadunen ordezkaritza. Zerga eta aitorpen . Kontabilitatea gure bulegoetan eramatea
eskaintzen dugu, neurrira eginiko gure programarekin, baita gure bezeroei oinarri kontableen
mekanizazioan laguntza ere. .
. beharko dute pertsona fisikoak. Kapital soziala gutxienez 3.012 eurokoa eta gehienez 120.202
eurokoa izango da. Sozietatearen helburu orokorra: enpresa jardueren garapenean malgutasun
handiagoa ematen du. Sozietatea eratzeko baldintzak telematikoki tramitatzen dira.
Kontabilitateko erregimen sinplifikatua du.
8) Kontabilitateko datuak dituzten fitxategiak sozietateen gaineko zergaren programara
inportatzeko pertsonal espezializatuak izan behar dituen zehaztapen teknikoak: 40 egun
lehenago. 9) Irabazi asmorik gabeko entitateei zuzendutako gidaliburua: 40 egun lehenago. 10)
Kanpainan aurkeztu diren aitorpenei dagokien.
Plangintza fiskala eta Aholkularitza; Zergak: Errenta, Sozietateak, Ondare eskualdatzeak,
Oinordetza eta dohaintzak, BEZ, Iharduera ekonomikoak… . KONTABILITATEA. Liburu
ofizial edo beharrezkoen gestio elektronikoa; Behin behineko emaitzei buruzko informazio eta
aholkularitza jarraia; Merkataritza Erregistroaren.
Kontabilitatearen nahiz aurrekontuen inguruko informazioa. Udal aurrekontua (19/2013
Legea); Aurrekontu-aldaketak. Udal-sozietateen aurrekontuak. Udalaren kontu orokorra
(balantzea,emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuen likidazioa (19/2013 Legea).
Aurrekontu-auditoriari buruzko txostenak (19/2013 Legea).
1-Zer da elkarte bat?: Elkarteak, ekintza kolektiboak aurrera eramateko demokratikoki
antolatutako irabazi asmorik gabeko talde independiente egonkorrak dira. Euskadiko
Autonomia Erkidegoan, elkarte hauek Ekainaren 22ko 7/2007, Euskadiko elkarteen legearen
bidez erregulatuta daude. (Irakurtzea gomendagarria da).
Administrazio Kudeaketa. LANBIDE. EKIMENA. Kontabilitate orokorra .. Enpresa asko
sozietateak dira (sozietate anonimoak, erantzukizun mugatuko sozietateak, sozietate
kolektiboak, kooperatibak…) . informazio hori erabiliko dutenek elkar ulertzea zaila izango
litzateke; beraz, kontabilitatea normalizatu behar da.
E-Book: Sozietateen Kontabilitatea. Edition: -. Author: Batzuk. Editor: -. Publisher: Euskal
Herriko Unibertsitatea. Language: Basque. Publication date: 13 Nov 2008. Publication
City/Country: Spain. ISBN: -. ISBN13: 9788475855868. Rating: 4.6 of 5 stars (Votes: 1485).
Original Format: Book - pages. -. Download Formats.
III.3 ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK. III.3.1
AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTABILITATEA. - Etxegintza Enpresa Erakunde
Publikoaren epe luzerako finantza inbertsioen kontuan. 2007az geroztik Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Orokorrean 93.554 euroren gordailua.

Sozietateen gaineko zerga sozietateen eta beste erakunde juridikoen mozkinak zergapetzen
dituen zuzeneko zerga da, gehienetan mozkin horien portzentaje moduan kalkulatzen dena. .
aldatu iturburu kodea]. Zerga egitatea subjektu pasiboak mozkinak eskuratzea da,
kontabilitatean jasotakoaren arabera.
7 May 1996 . dira behar hainbatekoak aipatutako erregistroaren zuzentasuna ziurtatzeko.
Erakunde Autonomoen eta Sozietate Publikoen Ondare Kontabilitatea. - Musikaren Udal
Fundazioak ez ditu arautegiak eskatzen dituen ondarezko finantza egoerak erakusten
(egoeraren balantzea eta galdu-irabazien kontua).
Kontabilitatea eramatea, berrikustea eta ixtea. B.E.Z.-a eta Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko
Dokumentatuen gaineko zerga. Urteko kontuak prestatu eta horren gordailurako aurkezpena.
Sozietateen gaineko Zerga. Enpresaren egoerari buruzko ekonomia eta finantza txostenak.
Aktibitate ekonomikoen gaineko zerga.
2013. urtean Sozietateen gaineko Zerga osorik berritu da. Arreta berezia jarri da
sinplifikazioan, eta berrantolatu egin dira zerga-oinarria lortzeko kontabilitateko emaitzari egin
beharreko zuzenketak ezartzen dituzten manuak. Zuzenketak sistematizatu egin dira,
doikuntzak argiago araututa edukitzeko eta araubide.
7 Abe 2015 . toki entitateen Kontabilitate Instrukzioa eta. Kontabilitate Publikoko Plan
Orokorraren hainbat . haien kontabilitatea nazioarteko arauetara egokitzeko bi errege dekretu
onartu ziren: batetik, azaroaren 16ko ... Merkataritza-sozietateen urteko. Sección 4ª.
Administración de recursos por cuenta de otros.
Enpresaren kontabilitatearen gaineko aholkularitza eskaintzen dugu, edo behar izanez gero,
kontabilitatea eramaten dugu gure bulegoetan. Zerga aitorpenak kudeatzen ditugu (BEZ,
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA, PFGZ…) eta Ogasunaren aurrean egin behar diren
gainontzeko tramiteak betetzen ditugu. Aholkularitza.
Kontabilitatea. Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas · 2203/2009 . 1300/2009,Errege
Dekretua,uztailaren 31koa,langile autonomo,eta Sozietate kooperatibo eta Lan Sozietateentzat
presako emplegu-neurriei buruzkoa.
Ogasunaren enplegu publikoko eskeintzarako prestakuntza. Fiskala, Laborala eta Lan arlokoa.
11 Urt'18. Eragiketa Triangularrak. Nazioarteko Merkataritza. 12 Urt'18. Kanpo-Merkataritzako
Operazio Kudeaketari buruzko Adituko Goiko Programa. Nazioarteko Merkataritza. 29 Urt'18.
Kontabilitatea eta Balantze Azterketa.
Kontabilitatea eta Fiskalitatea. Euskarri informatiko bat erabiliz kontabilitate eta zerga
(Sozietate zerga, BEZ, PFEZ,.) kudeaketa aurrera eraman. 2º maila, 180 ordu. Logistikako eta
merkataritzako kudeaketa. Hornitzaileak aukeratuz, erosketa baldintzak negoziatuz eta
hornikuntza prozesuari dagokion dokumentazioa.
SOZIETATEEN ZERGA 2004 eta 2005: OINARRI EZARGARRI NEGATIBOEN
konpentsazioa, oinarri ezargarri aitortuei dagokie, eta ez kontabilitate-emaitzei.Oinarri ezargarri
negatiboa bat ezin izango da konpentsatu, ekitaldi horren aitorpenean oinarri ezargarri
positiboa ageri denean, kontabilitate-emaitza negatiboa izan.
Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 126.2. artikuluan ezarritakoaren arabera,
Zerga Administrazioak egiaztapena burutu ahal izango du, subjektu pasiboaren negozioei
lotutako kontabilitatea, liburu, eskutizketa, agiriak eta ziurtagiriak aztertuz, baita kontabilitateprogramak, artxibategiak eta euskarri.
Faktura elektronikoei buruzko araudi berri bat aplikatuz, 2015eko urtarrilaren 15ean abiatu zen
Gipuzkoako fakturen sarrera puntu orokorra (FSPOe) abiatu zen. Puntu orokor horren bidez,
hornitzaileek eta kontratistek Gipuzkoako Herri Administrazioari bidaltzen dizkien faktura
elektronikoak jasoko dira. Sarrera Puntu.

Sozietate Zibil Pribatuaren helburu eta ezaugarri berak ditu, baina bazkideen arteko paktuak
publikoak dira eta notario aurrean sinatuko den eskritura publikoaren bidez sortzen dira.
Bazkide .. Bazkide bakoitzak duen akzio kopurua eta ondorengo transmisioak idatziz jasotzen
dituen kontabilitate inskripzioak dira.
2008ko Kontabilitate Plan Orokorrean jasotako irizpideen eta definizioaren arabera, hala
higiezinen arloko inbertsioak (Lursail eta Ondasun Naturalak eta Eraikinak) nola Sozietatearen
ondareari gehitzen zaizkien unean etorkizuneko erabilera finkatuta ez daukaten lursail eta
eraikinen arloko inbertsioak 0,00 € eta 0,00.
EI2.1 Kontabilitateak jatetxe-arloko negozioen kudeaketa ekonomikoari laguntzeko tresna gisa
duen garrantzia azaltzea. . Sozietate mugatua. • Sozietate anonimoa. • Pertsona bakarreko
sozietatea. • Lan-sozietatea. • Sozietate kooperatiboa. • Sozietate kolektiboa. • Sozietate
komanditarioa. – Zerga-motak. • JEZa. • BEZa.
eta kapitalezko sozietateen legean (253-261. art.) aurkitzen ditugu. 1829.ko kodeak jasotzen
zuen kontabilitatea eramateko obligazioa baina bereziki bere alde formaletaz arduratzen zen
(eraman beharreko liburuetaz). 1973an 1885eko kodearen lehenengo erreforma garrantzitsua
egiten da kontabilitatearen kontrol.
saren finantza-funtzioari eta kontabilitate finantzarioari eginiko sarrerak ezinbestekoak dira atal
honetan. Horiez gain .. bekoa da (kontabilitatean ikusten denez, irabaziaren zehaztea ez da
inolaz ere zientzia bat, ... horien artean hauexek azpimarra daitezke: Sozietateen gaineko Zerga
%32,5 da (Espainiar. Estatuan %35.
ZERBITZUAK. MERKATARITZA AHOLKULARITZA. Merkataritza Zuzenbidearen arloan
aholku ematen dugu gai hauetan: Sozietateen eraketa. Sozietateak aldatzea eta desegitea.
Sozietateetako gatazkak. Hartzekodunen konkurtsoak. Familiako enpresaren protokoloak.
Enpresak berregituratzea: bat egiteak, zatitzeak,.
Comprar el libro Sozietateen kontabilitatea 90-XII-20 ko K.P.O. rt egokitua de José Álvarez
López, Universidad del País Vasco. Servicio Editorial=Euskal Herriko Unibertsitatea.
Argitarapen Zerbitzua (9788475855868) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver
opiniones y datos del libro.
IXTEKO ERAGIKETAK. 16. artikulua.—Kontuak bidaltzea. Foru Aldundiaren menpeko
erakunde publiko enpresarialek, merkataritzako foru sozietateek eta foru fundazioek
Aurrekontu eta. Kontabilitate zerbitzura bidali behar izango dute administrazio kon- tseiluaren
idazkaritzaren edo antzeko organoaren egiaztagiria, betie.
15 Urt 2015 . a) Sozietate anonimoak b) Erantzukizun mugatuko sozietateak c) Espainiar
nazionalitatea ez duten pertsona juridikoak eta nortasun juridiko gabeko entitateak . Unitate
izapidetzailea: L01200610 Kontabilitate bulegoa: L01200610. URRATSAK 1.- Facturae
formatuko faktura sortu (ef4ktur programa.
Sozietateentzako aholkularitza zerbitzuan adituak. Gure aholkulari taldea arduratuko da
kontabilitate, zerga eta lan arloko gestioaz, eta enpresaren aldizkako obligazioez. Gure
aholkularien lan-metodologia enpresa bakoitzaren berezitasunetara egokitzen da. Horregatik,
denboraren %100 zure negozioari eskaini ahal.
(1) Eratzeko, eraldatzeko edo bateratzeko sozietateen urtealdian, sozietateek ETEen ereduaren
edo Eredu Laburtuaren arabera egin ahal izango dituzte kontuak, baldin . Inprimaki honetan
eskaintzen diren Balantzea, Galdu-irabazien kontua eta Memoriaren koadro normalizatuak
2007ko Kontabilitate Plan Orokorreko.
18 Api 2014 . Kontabilitatea ikasi zuen Azpeitiko Maristetan, eta lanean hasi zen, 18 edo 19
urterekin, Zumarragako Miguel de Ugalde, garraio-agentzian, besteak beste, . Horren ondorioz,
Construcciones Mecánicas San Telmo, S.A. enpresak beste sozietate bat sortu behar izan zuen,
Industrias Satesa, S.A. izenekoa,.

KONTABILITATEA . Departamentu fiskala, BasqueLaw Aholkulariak, hurbilagoak,
eskuragarriagoak, eraginkorragoak, arinagoak eta teknologi aurreratuetan finkatutako
aholkularitza zerbitzuak eskatzen dituen enpresen eta enpresarien beharrei egokitutako
konponbide osoak dauka, sozietate mota kontuan hartu gabe.
kudeaketa hobetzeko azaleratu ditugunak. III.1 ARABAKO FORU ALDUNDIA. III.1.1
AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA. - 2014ko abenduaren 31n Kontu Orokorraren
urteanitzeko gastuen egoerak ez ditu geroko ekitaldietarako hartutako konpromisoak jasotzen,
2 milioi euroren zenbatekoan: Euroak milakotan. 2014.
Urteko kontuak Sozietatearen kontabilitateko erregistroetatik atera dira, eta Kontabilitateko
Plan. Orokorra onartzen duen 1514/2007. E.D.ren eta irailaren 17ko. 1159/2010 E.D. ren eta.
EHA/733/2010 Aginduaren bidez sartutako aldaketen arabera aurkez-. Metro Bilbao, S.A..
Memoria de las Cuentas Anuales del Ejercicio.
Fakultate horretako Finantza eta Kontabilitate Sailari lotuta dihardu, hasiera-hasieratik,
irakaskuntzan. “Kontabilitateko lantegia III” irakasten du Zuzendarien Aurrerabideko
Programan eta “Finantzen eta sozietateen kontabilitatea” EAZeko + Zuzenbideko gradu
bikoitzean, EAZeko + Industria Teknologien Ingeniaritzako.
www.arpa.es/accordiontables/borrador-3-3/
2008ko abenduaren 31n bukatu den urteko ekitaldiko urteko kontuak prestatu dira Sozietate Menderatzailearen eta Mendeko Sozietatearen
kontabilitate erregistroak oinarri harturik. Kontu hauek ondokoekin bat aurkezten dira: Kontabilitate Plan Orokorra, azaroaren 16ko 1514/2007
Errege Dekretua, Kontabilitate Plan.
Sozietateen Kontabilitatea. Ikastegia: Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala; Titulazioa: Negozioen Kudeaketako Gradua; Ikasturtea:
2017/18; Maila: 2; Kreditu kopurua: 6; Hizkuntzak: Gaztelania: Euskara: Ingelesa.
Federazioaren irizpide ekonomikoak ezarri eta kudeatu, kontabilitate-dokumentuak eraman eta urteko aurrekontuak . Irudi leiala agertzeko, ez da
egon nahitaezko kontabilitate-printzipioren baten aplikaziorik eza justifikatzen duen .. aitorpenik eta Sozietateen gaineko Zergari lotutako ezein
aitorpenik. 3.11 Diru-sarrerak.
Goi Mailako Finantza Kontabilitatea. Izaskun Ipiñazar Petralanda - IKD baliabideak 7 (2014). 4. 2) Ikasgaia osatzen duten gaiak. 1 Gaia.Ondare Garbiaren Aldaketen Egoera-Orria. 1. ZATIA: Ondare Garbiaren Eraketa eta Aldaketa. 2 Gaia.- Sozietate Anonimoaren (S.A.) eta
Erantzukizun Mugatuko Sozietateen. (E.M.S.).
Kontabilitate lana, lan fiskala eta lan-kudeaketako egitekoak kanpora atereaz, enpresak ez dauka arduragabekeria eta ezagutza falta direla eta
zigor . Kontabilitatea eta, hala badagokio, eguneratzearen berrikuspena, zatikakoa nahiz osoa. . Sozietate-estaldura sistemaren analisia, Gizarte
Ekonomiako enpresetan.
Kontabilitatea normalizatzeko saioan ordea, hierarkia ezarri da arau-. -multzo horren artean. Horren ondorioz, beheragoko mailan dauden arauak
ezingo dira goragokoekiko kontraesanean egon. Hierarkia honakoa da: 1. Piramidearen goiko erpinean Merkatal Kodeko eta Sozietate.
Anonimoen Legearen Testu Bateratuko.
Bai autonomoen eta baita enpresen obligazioen kudeaketan espezialistak gara eta bakoitzaren zerga-erregimenari dagozkion zerga guztien
likidazioa burutzen dugu. Jarduera berrien hasierako zerga-plangintza: dauden zerga-aukeren azterketa. Alta zerga-zentsuetan, ekonomia-jardueren
gaineko zerga. BEZ eta.
Balore-erosketaren eta errenta-kobrantzaren eragiketak; 9.5. Baloreen amortizazio edo salmenta; 9.6. Balio-zuzenketak; 9.7. Harpidetza
eskubideen salerosketa; 9.8. Balore negoziagarriei buruzko ariketak; 9.9. Jesapenak eta beste antzeko jaulkipenak; 9.10. Jesapenen ariketak. 10.
SOZIETATE-KONTABILITATEA. 10.1.
kapital publikodun sozietate so- ciedad de capital público karguaz jabetze toma de posesión kargutik kentze destitución del cargo karrerako
funtzionario . zuzeneko eragingarritasun eficacia directa de la constitución kontabilitate contabilidad kontraesanaren printzipio principio de
contradicción kontrakautela contracautela.
15 Urt 2015 . Kontabilitate Zerbitzua – Servicio de Contabilidad. TFNO 943527840. konta.lezo@udal.gipuzkoa.net (Amelia). 1. FAKTURA
ELEKTRONIKOA. FACTURA . a) Sociedades anónimas; b) Erantzukizun mugatuko sozietateak. b) Sociedades de responsabilidad limitada; c)
Espainiar nazionalitatea ez duten.
S.L.“ izenarekin, erantzukizun mugatuko merkataritza sozietate bat eratu da, eta sozietate hori arautuko dute estatutu hauek, Erantzukizun
Mugatuko Sozietateei . Legeak bereziki ezartzen dituen baldintza edo mugak oso-osorik bete arte, sozietateak ez du inolako jarduerarik garatuko.
.. Ekonomi eta kontabilitate-agiriak.
Zenbaki aholkulariak abokatuak enpresa txiki, ertainei eta partikularrei fiskalitate, kontabilitate, ekonomiko-finantziario, lan eta arlo juridikoko
aholkularitza eta kudeaketa zerbitzuak profesionaltasunez eskaintzea du helburu. . -Sozietateen Zerga: Sozietatearen zerga-ordainketaren eta
bazkideenaren arteko koordinazioa.
ZERGA AHOLKULARITZA. BEZ, sozietateen gaineko zergak, PFEZ… Zerga materialen inguruko aholkularitza eta plangintza iraunkorra. .
KONTABILITATE AHOLKULARITZA. Eguneroko kontabilitatea, egoera- balantzea, analisi kontable eta finantzarioa… Read more. Asesoría
fiscal en San Sebastián, Donostia.
Irakasgaiak. ZERBITZU INTERESGARRIAK : ALBISTEAK | ARTIKULUAK | KALITATEA ETA JARDUNBIDE EGOKIAK. Honako
hau aukeratu duzu sozietateen kontabilitatea. Bilaketa honek ez du emaitzarik eman. Laguntzailea: Logo Santander. Ciudad Grupo Santander

Avda. de Cantabria, s/n - 28660. Boadilla del Monte
1. LAN KONTRATUPEKO LANGILEEN HAUTAKETA ARAUTZEN DUTEN. OINARRIAK, "GIPUZKOAKO HONDAKINEN
KUDEAKETA, SAU" SOZIETATE. PUBLIKOKO KONTABILITATE ADMINISTRARI POSTURAKO. LEHEN OINARRIA.DEIALDIAREN XEDEA. Oinarri hauen xedea da Kontabilitate Administrari lanpostua.
28 Aza 2014 . kontuan hartuta zuzendu den kontabilitate-emaitza abiapuntutzat hartuta. Gero, eta zerga-sistemaren argitasuna handitu eta
segurtasun juridikoa hobetzeko helburuarekin, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategina onartu zen martxoaren 5eko 4/2004
Legegintzako Errege Dekretuaren.
Foru agindu hau eta eranskina igortzea Nafarroako Parlamentuari, Kontuen Ganberari, Arartekoari, Nafarroako Kontseiluari, departamentuetako
idazkaritza tekniko nagusiei, erakunde autonomoei, sozietate eta fundazio publikoetako zuzendari kudeatzaileei, Kontu-hartze Orokorraren
Zerbitzuko zuzendariari, Kontabilitate.
Ogasun arloko terminoen hiztegia (es - eu). Ogasun eta Finantza Departamentua - GFA. - 3 - domicilio fiscal zerga helbide domicilio social
sozietate helbide eficacia .. kontabilitate emaitza resultado presupuestario aurrekontu emaitza sistema de concurrencia competitiva lehiakortasun
sistema sistema de concurrencia no.
13 Aza 2008 . Author: Batzuk. Price: US$17.05. Publisher: Euskal Herriko Unibertsitatea. Download Formats: ibooks, lit, azw, odf, fb2, epub,
mobi, pdf, tr3. Availability: In Stock. Original Format: Book - pages. -. Original Title: Sozietateen Kontabilitatea. Description:.
Elkarteak, kooperatibak, sozietate zibilak, merkataritza-sozietateak eta, oro har, kontabilitatea indarrean den Kontabilitate Plan Orokorrari
jarraikiz eramateko obligazioa duten erakunde guztiak kudeatzeko diseinatuta dago atari hau. Sozietateen ataria fitxategi nagusi batzuetan
oinarritzen, eta horietan garatzen dira aukera.
Arlo ekonomikoan: kontabilitatea, bideragarritasun-planak, azterketa ekonomikoak eta finantza azterketak… Arlo Fiskalean: PFEZ, BEZ,
Sozietateen gaineko Zerga… Arlo Juridikoan eta Enpresa-jardueran: Aholkularitza teknikoa, ekonomikoa eta fiskala. Sozietate berrien eraketa,
salerosketa-eskriturak, lursailen banaketak.
SOZIETATEAK. FILOSOFIA. PERTSONA FISIKOAK. 10. 11. 12. 13. 14. 15. undefined. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Dato
Necesario. PERTSONA FISIKOEN JARDUEREN AHOLKULARITZA. MERKATARITZA KODEAREN ARABERAKO
KONTABILITATEA. PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA.
30 Mar 2015 . Aurrekontu- eta kontabilitate-araubideari dagokienez honako kasu honetan hartuko da sozietate bat toki era- kunde baten
sozietate publikotzat: toki erakundeak. % 50ekoa baino handiagoa den partaidetza badu sozieta- tearen kapitalean edo funtsean. Artículo 2.Modelo de Actuación Pública1.
ADMINISTRAZIO ARDURADUNA. LAIBI S.L.. May 2012 – July 2012 (3 months). • Aurrekontuak. • Fakturazioa. • Ordainketa eta
kobraketa kudeaketa. • Kontabilitatea. • Zergen aurkezpena (BEZ, IRPF, 347, Sozietateen gaineko zerga).
2017/10/26. Nafarroako Kirol Federazioek eraman behar dute beraien kontabilitatea, legediaren arabera. Kontuan izan behar dute legedia, hauxe
da, Agindu Forala 91/2003, abenduaren 12koa. Honetan azaltzen dira zer arau kontuan izan behar dira Kontabilitate Plangintza Orokorra
Nafarroako Kirol Federazioetan.
Sozietate anonimoak. Teoria neoklasikoa. • Enpresaren ekoizpen-funtzioa. • Enpresa kutxa beltz modukoa da. Transakzio-kostuen teoria. •
Bereizi egiten dira: – Transakzio-kostuak (merkatua). – Kudeaketa-kostuak (ekoizpena bera). • Kudeaketa-kostuak transakzio-kostuak baino
txikiagoak badira soilik egongo da enpresa.
20 Ots 2015 . Gaztenpresan ekintzaileari laguntzen diogu. Galdetu gure teknikariei eta aholkua emango dizugu. Enpresa berria abian jartzen duen
norbaitek hartu behar duen lehen erabakietako bat, ekimenaren bideragarritasuna aztertu ondoren, eman beharreko forma juridikoa da. Horren
inguruko galderarik.
Kontabilitateko emaitza Sozietateen gaineko Zerga ordaindu aurretik / Resultado contable antes del Impuesto sobre Sociedades . Kontabilitateko
emaitzaren zuzenketak (Sozietateen gaineko Zergaren ziozko zuzenketa izan ezik). Correcciones al resultado contable (excluida corrección por
Impuesto sobre Sociedades) .
Programa: Sarrera: Zerga-ordaintzeari behartzen duten baldintzak. Foru-Araudi edo Estatu-Araudia. Administrazio ezberdinen zerga-ordaintzea.
ETE-en erregimen berezia. Kontabilitate eta zerga-ordaintzearen arteko ezberdintasunak: Kontabilitate kanpoko doikuntsak. Foru-Araudiaren
zerga-ordaintze sustagarriak.
Administrazio Publikoen Ekonomia eta Finantza Informazio Zerbitzuak publikoki argitara ematen ditu Administrazio Publikoen jarduera
ekonomiko eta finantzarioaren inguruko informazioa, Aurrekontuen Egonkortasunerako eta Finantza Iraunkortasunerako apirilaren 27ko 2/2012
Lege Organikoaren (LOEPSF) 28.
Kontu-hartzailetza. Kontrola, fiskalizazioa eta esku hartzea. Erakunde autonomoen kontrola eta fiskalizazioa. Aurrekontu-, aurrekontu kanpoko
eta ondare-kontabilitatea. Ondarearen auditoria txostena. Aurrekontuaren auditoria txostena. Helbidea: Herriko Plaza z/g 20.100 Errenteria
Tel./Faxa: 943 44 96 02 / 943 44 96 52
Zerga, lan eta kontabilitate-aholkularitza enpresa, autonomo eta partikularrentzat. Abokatua. Higiezinen Zerbitzuak. Astigarragan.
Sozietateen kontabilitatea 90-xii-20 ko k.p.o. rt egokitua. , Alvarez Lopez, Jose, 15,89€. .
Ilure 1984ean Markina-Xemeinen sortu zen eta enpresa edota partikularrei aholkularitza orokorra eskaintzen diegu. Esperientzia zabala dugu, lan,
zerga, merkataritza eta kontabilitate aholkularitzan. Lantaldean egiten dugu lan, dimentsio txikikoan, hori dela eta, bezeroarekiko dugun tratua ere
oso gertukoa da, pertsonala.
23 Mai 2012 . Kontabilitatea enpresak egiten dituen transakzioak neurtu, baloratu eta erregistratzendituen zientzia da, horrela, horien ondorioz
ondareak jasotzen dituen .. Bai dirutan (diru-ekarpenak), bai ondasun eta eskubide moduan (diruzkoak ez diren ekarpenak), merkataritza
sozietateen bazkideek egindako.
Kapital Sozietateen Legeko 257 eta hurrengo artikuluak, eta Kontabilitate Plan Orokorrak (normala, zein ETEena), abenduaren 2.eko 602/2016
Errege dekretuak ezartzen dituzte Sozietateek Balantze modelo bat edo beste aurkezteko bete behar dituzten mugak, Auditoretza Txostena
aurkezteko obligazioa ere ezartzen.
Lan, zerga eta kontabilitate aholkularitza ETE (enpresa txiki eta ertainak) eta autonomoentzat. Diru-laguntzak bideratzea. Merkataritza-sozietateen
eraketa eta notario-eskriturak bideratzea. Elkarte eta Fundazioen Estatutuen erredakzioa eta erregistroan izapidetzea. Diru-erreklamazioak —
Kontratu merkantilak — Alokairu.
Eskaintzen eskuliburu honetan kontuan hartu behar diren alderdiak zeure enpresa sortzeko. Norbere kontura lan egin du eta horretarako

ezinbestekoa da, bere aldeko eta aurkako alderdirik plantees: negozio ideia sortu nahi duzun bitartean, sartu behar dituzu merkatuko (enpresa
plana behar bezala, konpetentzia,.
-Kontabilitatea eta enpresaren aurrezkirako konponbide telematikoak. Declaraciones tributarias: IVA, IRPF, sociedades, intracomunitarias,
retenciones, declaraciones informativas y encuestas. -Zerga-aitorpenak: BEZa, PFEZa, sozietateak, komunitate barneko sozietateak,
erretentzioak, adierazpen Informatzaileak eta.
. Kreditu-transferentzia (16/5) · - Kreditu-transferentzia (16/6) · - Kreditu gaitzea (17/2); - Kreditu transferentzia (17/4); Udal-sozietateen
aurrekontuak. (Ez daude). Udalaren kontu orokorra (balantzea,emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuen likidazioa (19/2013 Legea).
Aurrekontu-auditoriari buruzko txostenak (19/2013.
On Jan 1, 2007 Eba Gaminde Egia published: Kontabilitate esparru berria. 16/2007legea eta horren ondoreak sozietateen zuzenbidean.
22 Eka 2015 . Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, nabarmen aldatu du Gipuzkoako Lurralde Historikoan . Sozietateen gaineko
zergaren erregelamendua onar tzen duen ekainaren 10eko 45/1997 Foru ... serba berezia kontabilitate emai tza positiboaren kargura zuz- kitu den
ekitaldiko urteko kontuak onar.
Lanpostuaren deskribapena: Sozietate Mugatuen kontabilitatea burutzeko kontularia behar da. Eskatutako ikasketak: Sozietateen kontuentan
aditua izatea. Beharrezko esperientzia: Aholkularitzan esperientzia izatea. Ezagupenak: Sozietateen kontabilitatea, Bizkaia zergak, Bizkaibai.
Epub free download Sozietateen Kontabilitatea 9788475855868 by Batzuk PDF. Epub free download Sozietateen Kontabilitatea
9788475855868 by Batzuk PDF. Read More.
Kontabilitatean, baterakuntza merkataritza-sozietate multzo baten urteko kontu bateratuak osatzeko prozesua eta horren emaitza da, enpresataldearen finantza-egoeraren ikuspegi orokorra eta bateratua emateko asmoarekin. Baterakuntzaren problematika taldeko sozietateen arteko
harremanekin du zerikusia; adibidez,.
Libros » economía y derecho » empresa » contabilidad y finanzas. Sozietateen Kontabilitatea - Batzuk. Sozietateen Kontabilitatea. Autor: Batzuk;
ISBN: 978-84-7585-586-8; EAN: 9788475855868; Editorial: EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA; Idioma: Euskera. Comentarios (0).
Dé su opinión. ENSTOCK Artículo en.
Errenta Aitorpenak. Sozietateen gaineko Zergen aitorpenak. Ogasunari egin beharreko ordainketak atzeratu edota zatikatzeko eskaerak eta
tramitazioak. Ogasunaren ikuskaritzetan laguntza ematea. KONTABILITATE ARLOA. Kontabilitatearen mekanizazioa eta aholkularitza,
Kontabilitateko Plan Orokor BERRIAren.
izango dira azken urrats honen ondoreak, merkataritzako jarduleei begira? 16/2007 Legearen zioen azalpenak dioen bezala, kontabili- tate-arauak
Europar Batasunaren esparruan harmonizatzeko proze-. KONTABILITATE-ESPARRU. BERRIA. 16/2007 LEGEA. ETA HORREN
ONDOREAK. SOZIETATEEN ZUZENBIDEAN.
Hala, Sozietateen Gaineko Zergan, behin eta berriz egiten zaio erreferentzia sozietate-multzo kontzeptuari, zerga hori estu-estu lotuta dagoelako
kontabilitateko araudiarekin, zerga-oinarria kalkulatzeko kontabilitateko emaitza hartzen baita kontuan. Zehazki, badira bi atal Sozietateen
Gaineko Zergaren barruan zeinetan.
9 Mar 2015 . Euskadiko Lan Sozietateak | Sociedades Laborales de Euskadi | Euskadiko Lan Sozietateak memoria 2014txostena . de hori,
Euskal Lan Sozietateen kasuan, %2,7koa izan da, eta EAEn orokorrean ... Kontabilitateak, nominak, Zergak - SOPRECS / Contabilidades,
nóminas, Impuestos - SOPRECS. 122.
Zerga-, lan- eta kontabilitate-arloko aholkularitza eta kudeaketa ekintzaileentzat beren enpresa-kudeaketako jarduera hasi eta garatzeko: enpresaplana, . Sozietate bat eratzeko aholkularitza eta gestioa, hasierako izapideak, hala nola Merkataritza Erregistroan inskribatzea, alta fiskalak,
baimenak eta lizentziak,.
13 Aza 2016 . . bezero legal baten ardura hartu du: robotikako sozietate abangoardista bat; bertan, kontabilitateko idazkari batek hainbat milioi
dolarreko desadostasun bat dagoela ikusi du. Christianek kontabilitate-liburuak aztertzen dituen eta egiara hurbiltzen den heinean, hildakoen
kopuruak gora egiten hasten du.
Kontabilitatearen nahiz aurrekontuen inguruko informazioa. Udal aurrekontua (19/2013 Legea); Aurrekontu-aldaketak. Udal-sozietateen
aurrekontuak. Udalaren kontu orokorra (balantzea,emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuen likidazioa (19/2013 Legea). Aurrekontu-auditoriari
buruzko txostenak (19/2013 Legea).
Aldama Tapia, aholkularitza taldea Tolosan eta Andoainen (Gipuzkoan) kokatua dago eta esperientza ugaria du ondorengo arloetan: zergak,
kontabilitatea, lana, merkataritza-sozietateak, abokatuak, eskriturak, trafikoa, ibilgailuak.
Sozietateen Kontabilitatea - 27515. Ikastegia: Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala; Titulazioa: Negozioen Kudeaketako Gradua;
Ikasturtea: 2017/18; Maila: 2; Kreditu kopurua: 6; Hizkuntzak: Gaztelania: Euskara: Ingelesa.
1 Ots 2017 . . dituen printzipioak eta esperientzia zabalduz. ATE ASESORES enpresak jarduera-sektore desberdinetako 1.000 Bezero baino
gehiago ditu, eta horietako askok 1971az geroztik beren konfiantza ATE ASESORESengan jarria dute: Merkataritza Sozietateak (Anonimoak,
Mugatuak, Lan arlokoak, eta abar).
Urteko kontuok balantzea, emaitza-kontua eta memoria izango dituzte osagai, eta Kontabilitate Plan Orokorra irabazasmorik gabeko erakundeei
egokitzeko arauekin bat eginez . Sozietate-ekitaldia itxi zenetik urtebete igarotakoan Erregistroan ez badira gordailutu behar bezala onetsitako
urteko kontuak, merkataritzako.
24 Abe 2017 . Urtearen amaierak erreforma fiskala ekarri die opari Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko enpresei: Sozietate Zerga lau puntu jaitsiko da,
EAJ, PSE eta PPren arteko . Horretarako, kontabilitatean doikuntzak egiten dituzte edo emaitza positiboei erreserbara egindako ekarpenak
kentzen dizkiete, besteak beste.
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