Catàleg de serveis

A continuació li detallem de manera esquemàtica els serveis professionals que podem oferir,
amb l’objectiu de facilitar-li el màxim grau de cobertura en les diverses àrees de l’assessorament
empresarial.
Tot i que els serveis clau i de referència del nostre despatx són l’assessorament tributari i el
juridicomercantil, actualment prestem un ampli ventall de serveis professionals que ens
permeten oferir un assessorament integral, de qualitat i personalitzat.
Restem a la seva plena disposició per a qualsevol dubte o informació complementària que pugui
necessitar.
Ben atentament,
Martí Casanovas Lax
CASANOVAS ASSESSORS FISCALS, SLP
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FISCAL
Fiscalitat empresarial i corporativa
• Assessorament recurrent en fiscalitat empresarial.
• Fiscalitat de grups consolidats.
• Fiscalitat de cooperatives.
• Fiscalitat de fundacions i entitats sense ànim de lucre.
Fiscalitat indirecta
• IVA, IGIC i impostos especials.
• Comerç exterior (exportacions i importacions).
Fiscalitat d’empresa familiar i patrimonis personals
• Assessorament fiscal de l’empresa familiar.
• Fiscalitat d’estructures d’inversió i optimització fiscal.
• Transmissió generacional de negocis familiars.
• Planificació i assessorament fiscal de patrimonis familiars.
• Fiscalitat de successions i donacions familiars.
Fiscalitat d’oficines de farmàcia
• Assessorament tributari específic per a oficines de farmàcia.
• Transmissió d’oficines de farmàcia (vendes, donacions, successions, transmissions
parcials, etc.).
Procediments tributaris
• Procediments de gestió i inspecció tributària.
• Procediments recaptatoris i sancions.
• Reclamacions administratives i judicials.
• Procediments en matèria tributària de delicte fiscal.
Fiscalitat d’operacions i reestructuració empresarial
• Adquisicions i transmissions d’actius.
• Fusions i escissions.
• Optimització d’estructures societàries.
• Aliances estratègiques.
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Preus de transferències
• Assessorament en polítiques de preus i elaboració de documentació d’operacions
vinculades.
• Elaboració d’acords de repartiment de costos i contractes de serveis de suport a la
gestió.
Fiscalitat internacional
• Planificació i assessorament d’inversions internacionals.
• Assessorament sobre l’aplicació de convenis de doble imposició internacional a
l’operativa comercial.

JURÍDIC
Dret societari
• Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils.
• Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils,
fundacions, cooperatives i associacions en general.
• Ampliacions i reduccions de capital.
• Nomenament i cessament d’administradors.
• Atorgament i revocació de poders.
• Adaptacions i modificacions d’estatuts socials.
• Redacció d’actes de la junta de socis i del consell d’administració.
• Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, bescanvi de valors,
aportacions de branca d’activitat, etc.) amb aplicació de règims fiscals especials i
bonificacions.
• Mediació i negociació en conflictes mercantils.
• Assistència a juntes de socis i consells d’administració.
• Secretaria de consells d’administració.
• Transmissions d’empreses.
• Informes juridicomercantils i auditoria legal.
• Arbitratges.

Contractes
• Immobles: compravendes, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions,
declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc.
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• Contractes d’arrendament de locals de negoci i habitatges.
• Contractes de préstec i de compte en participació.
• Contractes d’agència, de distribució.
• Contractes d’obra.
• Contractes mercantils en general.

Successions i donacions
• Assessorament en qüestions successòries i donacions.
• Testaments, pactes successoris, capitulacions matrimonials i documents relacionats
amb successions i donacions.
• Estudi, formalització, partició i tramitació d’herències.
• Donacions.
Empresa familiar
• Estudi, planificació i assessorament estratègic dels relleus generacionals.
• Formalització de protocols familiars i el seu seguiment, amb suport a la gestió.
• Optimització tributària de la fiscalitat dels patrimonis familiars.
Oficina de farmàcia
• Assessorament tributari específic per a oficines de farmàcia.
• Transmissió d’oficines de farmàcia (vendes, donacions, successions, transmissions
parcials, etc.).
Dret concursal
• Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals.
• Assessorament als administradors en la matèria.
Dret matrimonial
• Acords prematrimonials.
• Convenis de separació o divorci.

• Estudi econòmic i tributari de la separació de patrimoni i les adjudicacions.
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CONSULTORIA ECONOMICOFINANCERA
• Anàlisi dels estats financers de l’empresa a l’efecte d’optimitzar la gestió i el control
intern.
• Informes i dictàmens economicofinancers.
• Pla de tresoreria i viabilitat.
• Anàlisi d’inversions potencials i de la seva viabilitat financera.
• Valoracions d’empreses.
• Processos de compravenda d’empreses. Due diligence.
• Dictàmens pericials.
• Planificació economicofinancera.
• Disseny de procediments interns i de circuits administratius.
• Consultoria estratègica en l’àrea financera.

COMPTABILITAT
• Formalització de comptes anuals.
• Control i gestió pressupostària.
• Formalització de comptabilitats.
• Gestió i assessorament en la implantació i el seguiment de la comptabilitat de costos.

LABORAL
• Assessorament recurrent en matèria laboral.
• Formalització de nòmines, altes, baixes, etc.
• Formalització de declaracions de la Seguretat Social (TC1, TC2, etc.), aplicabilitat i
seguiment d’exempcions, bonificacions.
• Declaracions de retencions a compte de l’IRPF, resums anuals, certificats.
• Formalització de contractes laborals i de les pròrrogues corresponents.
• Informes i dictàmens en matèria laboral.
• Auditoria laboral.
• Representació davant de l’Administració (OTG, CMAC, etc.).
• Expedients de regulació d’ocupació.
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PROTECCIÓ DE DADES
• Assessorament en l’aplicació i adaptació de la normativa de protecció de dades.
• Formalització del document de seguretat.
• Assessorament en l’aplicació del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016.
• Formalització dels contractes de confidencialitat.
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