De nieuwe manier van boekhouden,
die zich aanpast aan uw wensen.

Flexibel Boekhouden
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WIE ZIJN WIJ ?
Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, juridische adviseurs, salaris- en personeelsadviseurs, gestors en
deskundigen op het gebied van onroerend goed.
Daarnaast zijn er specialisten op het gebied van erfrecht, vermogensadvies,
informatica, internet beheer, auditing, verzekeringen, pensioenzaken, en burgerlijk
recht aan ons kantoor verbonden.
Alle diensten die wij verlenen aan bedrijven, gaan uit van ons eigen online-boekhoud
pakket Accountnet-Online, zodat onze adviseurs na verkregen toestemming van u
direct inzage kunnen hebben in uw financiële gegevens en van daaruit hun adviezen
en diensten aan u kunnen verlenen.
Door deze opzet, kunnen wij u snel en deskundig van dienst zijn, zonder dat wij,
eerst de gegevens van u of anderen moeten opvragen.
Onze adviseurs voldoen allen aan de hoogste normen en werken volgens de
gedragscodes van Accountnet, welke u vanaf onze website kunt opvragen.
Werken met Accountnet is dus kiezen voor een organisatie met deskundige
professionele adviseurs en een uniek en betrouwbaar administratiesysteem.
Voor onze bedrijfsklanten werken wij met het online software pakket Accountnet
Online, een nieuwe manier van boekhouden via beveiligde servers op het internet.
De medewerkers van Accountnet zijn allen specialisten op hun vakgebied en
spreken Nederlands, Engels, Duits en natuurlijk Spaans.
Voor de typisch Spaanse aangelegenheden hebben wij een aantal Spaanse
deskundigen voor ons werken, o.a. op gebieden als salarisadministratie, specifiek
toegepast Spaans belastingadvies en juridische zaken.
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DIT IS FLEXIBEL BOEKHOUDEN
U bent flexibel in de kosten voor uw boekhouding.
U bepaalt of u de hele boekhouding zelf doet, dat wij alles voor u doen, of dat u een
deel zelf doet en u de rest door ons laat afhandelen.
Als u de boekhouding zelf doet, kunt u ons bij ziekte of vakantie de boekhouding
laten doen, om het daarna weer zelf over te nemen.
U kunt vanaf elke plaats in de wereld waar een internet verbinding is, uw
administratie bekijken of van daaruit de boekhouding bijwerken.
Uw buitenlandse filialen kunnen de boekhouding bijwerken, terwijl u direct de
resultaten kunt inzien, vanaf een andere plaats in de wereld.
U kunt elk moment van de dag alle overzichten krijgen, inclusief een balans en
resultatenrekening in de taal van uw keuze.
U voldoet altijd en direct aan de gangbare nationale boekhoud eisen.
Accountnet werkt in bijna elke taal die u zich maar kunt wensen, Nederlands,
Spaans, Catalaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Noors, Bahasa
Indonesia, Chinees ….. en nog vele andere talen.
Alle overzichten, facturen, formulieren zijn op maat aan te passen.
Facturen kunnen in de taal van de klant opgemaakt worden, dus klanten uit andere
landen, krijgen indien gewenst een factuur in hun eigen taal.
Als dat niet flexibel is……..

Accountnet-Online is gebaseerd op SQL Ledger het grootste online administratie
systeem ter wereld met honderdduizenden gebruikers in meer dan 80 landen.
Als u meer over de software toepassing Accountnet-Online wilt weten zenden
wij u graag een aparte uitgebreide brochure over dit administratie systeem, of
gaat u direct naar www.accountnetonline.com .
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WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDEN WIJ U?
De administratie geheel zelf doen
U voert zelf de gehele administratie via Accountnet-Online en laat ons, of een andere
accountant of gestor uw belastingaangiftes verzorgen.
Een deel van de administratie zelf doen
U voert bijvoorbeeld de verkoopfacturen, kas en bank en de inkoopfacturen in en de
accountants van Accountnet, verzorgen de afschrijvingen, voeren de personeels- en
salarisadministratie, terwijl zij ook de diverse belastingaangiften en het jaarwerk voor
u doen.
Door een deel van het werk zelf te doen spaart u aanzienlijk op uw boekhoud kosten
en krijgt u meer inzicht in uw bedrijf.
Niets zelf doen
Natuurlijk kunt u ook de hele boekhouding aan ons uitbesteden.
U levert maandelijks de stukken in (kan ook per e-mail met ingescande documenten)
of wij komen die bij u afhalen en wij zorgen ervoor dat u na enkele dagen uw
bijgewerkte administratie weer ter beschikking heeft.
Ook hier kunt u via internet direct zien hoe ver wij zijn met uw boekhouding en wat de
resultaten zijn van uw bedrijf.
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WAT DOEN WIJ NOG MEER VOOR U?
Personeelsbeheer & Salarisadministratie
Een lastige en specialistische klus omdat er vele contracten en procedures zijn en
omdat de salarisregels en wetten snel wijzigen.
Daarom wordt dit werk uitgevoerd door onze eigen Spaanse loonadministratie
specialist.
Opstellen van rapporten
Wij kunnen u of een hoofdkantoor in het buitenland voorzien van alle gewenste
overzichten en rapporten per maand, kwartaal of jaar. Ook rapporten bestemd voor
krediet aanvragen of subsidies kunnen door ons verzorgd worden.
Indien gewenst kunnen wij diverse controles uitvoeren.
Natuurlijk kunnen wij ook het jaarverslag en de aangifte voor de vennootschaps
belasting (Impuesto Sociedades) verzorgen.
Oprichten van bedrijven
Of het nu een éénmanszaak (autónomo) een firma of een S.L. of S.A. betreft, wij
verzorgen de start van een nieuw bedrijf inclusief contracten, oprichting,
vergunningen, notaris, belastingen en inschrijvingen voor u.
Omdat wij dat vele malen per maand doen zijn wij hier zeer ervaren in en kunt u er
van overtuigd zijn, dat u later geen problemen heeft met uw bedrijf.
In de meeste gevallen werken wij voor een vast all-in tarief, zodat u precies weet
waar u aan toe bent.
Bedrijfsadvies & Coaching
Door onze jarenlange praktijkervaring kunnen wij u uitstekend adviseren en
begeleiden op zaken als financieel management, organisatie, marketing,
automatisering, en algemeen management.
Onze senior partner was directeur van een aantal grote bedrijven en deelt zijn
ervaring en kennis graag met u. Dat kan zijn in de vorm van een enkel advies of door
het achter de schermen optreden als uw coach.
Alle belastingzaken
Accountnet verzorgt al uw belastingzaken van IRPF (inkomstenbelasting) tot IS
(Vennootschapsbelasting) en van IVA (btw) tot de rentenciones (fiscale inhoudingen)
Ook kunnen wij u begeleiden bij problemen met de fiscus of het geven van fiscale
adviezen en tax planning.
Flexible Office Service
Voor bepaalde bedrijven kunnen wij een aantal kantoor taken overnemen, zoals het
secretariaat, de post en het ter beschikking stellen van ons kantooradres.
U kunt zelfs onder strikte condities van onze kantoorfaciliteiten gebruik maken.

ACCOUNTNET GESTOR & ACCOUNTANCY SERVICES S.L.
Avenida País Valencia 48-50, Apdo de Correos 278, 03580 Alfaz del Pi - Alicante Tel.: 965 88 78 40
E-mail: info@accountnet.info Webpage: www.accountnet.info

Wij helpen u altijd
Wij assisteren u niet alleen met de dagelijkse vragen die u
mocht hebben, maar wij helpen u ook bij het wegwerken
van achterstanden, de inrichting van de administratie of de
aanpassing van uw wensen aan het systeem. Andere
formulieren, eigen logo op de facturen, speciale rapportage
eisen….. geen probleem, wij helpen u, altijd!

Neem voor meer informatie contact op met:

ACCOUNTNET GESTOR & ACCOUNTANCY SERVICES S.L.
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03580 Alfaz del Pi - Alicante Tel.: 965 88 78 40
E-mail: info@accountnet.info

Of bezoek onze website met veel informatie over Accountnet Online
het Accountnet systeem en onze service mogelijkheden

www.accountnet.info
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