Servei Comptable, ﬁscal i laboral

Servei d’assessorament i gestió en temes comptables, ﬁscals i laborals per a entitats sense ﬁnalitat lucrativa.
La Federació d’Ateneus de Catalunya ofereix un servei d’assessorament i gestió especialitzat en temes
comptables, ﬁscals i laborals que puguin sorgir dins de l’entitat. Els nostres assessors treballen exclusivament amb
entitats sense ﬁnalitat lucrativa, fet que els fa ser especialistes en el tercer sector, i aposten pel sistema de
Comptabilitat Compartida a través d’internet.

Serveis que s’ofereixen

Servei comptable i ﬁscal
Assessorament
Servei gratüit Aquest serveix ofereix assessorament especialitzat en temes comptables i ﬁscals que
puguin sorgir dins de l’entitat. Pretén donar resposta a una sèrie de qüestions habituals per a les
entitats, com per exemple l’interès de l’exempció d’IVA, les obligacions ﬁscals i comptables de les
entitats i l’Impost de Societats, entre altres.

Gestió de la comptabilitat
Servei amb cost Si voleu que un gestor us porti la comptabilitat, nòmines, etc., de la vostra entitat, us
podem oferir preus especials

Servei laboral
Assessorament
Servei gratüit Aquest serveix ofereix assessorament especialitzat en temes laborals que puguin sorgir
dins de l’entitat. Pretén donar resposta a una sèrie de qüestions habituals per a les entitats, com per
exemple la remuneració dels monitors i els voluntaris, i el cost de la contractació de personal, entre
altres.

Publicació de l'oferta
Servei gratüit Des de la Federació gestionem la publicació de l’oferta a les xarxes sempre mantenint
l’anonimat de l’entitat que fa la demanda per garantir la conﬁdencialitat d’aquesta; la rebuda dels
currículums i la primera criba dels mateixos.

Procés de selecció de personal
Servei amb cost La Federació d’Ateneus de Catalunya gestiona de forma integral qualsevol procés de
selecció de totes aquelles persones que es vulguin incorporar en una relació laboral a les entitats
federades. El procés de selecció es fa mitjançant els mètodes i les tècniques més adequades en funció
dels valors, la cultura i l’organització de la vostra entitat, utilitzant tècniques individuals d’entrevistes i
de valoració de candidatures per a una selecció òptima.

Qui dóna el servei?

Gestió FASS
Assessoria comptable, ﬁscal i laboral especialitzada en entitats sense ﬁnalitat lucrativa que ofereix serveis
d’assessorament i gestió.
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