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Nyhetsbrev till våra kunder 5/2019

Digitalisering av tjänster
Agencia Tributaria, spanska skatteverket, har sedan en tid tillbaka tillämpat digitaliserad korrespondens och rapportering. Detta har vi kunnat utföra för våra kunder via
fullmakt.
Systemen moderniseras vilket innebär nya rutiner.
Även Seguridad Social, Försäkringskassan, har från och med 2019 infört samma system.
Det innebär att även Global Accounting uppdaterar sina rutiner för att kunna bibehålla servicen att ta emot brev, förfrågningar etc. från dessa myndigheter, för våra kunders räkning.
Korrespondensen med myndigheterna ökar och lagarna tillämpas allt hårdare, vilket
gör att arbetsmängden ökar för oss. Denna service har hittills varit kostnadsfri men vi
kommer fr o m 2019 ta betalt för denna service. Se priser nedan.
Det Global Accounting behöver, för att utföra denna service, är en Digital Firmateckning för de personer som är administradorer (styrelseledamot/firmatecknare) i
bolag verksamma i Spanien, de som har enskild firma och de som är residenta och
deklarerar sina inkomster i Spanien.
Med denna digitala firmateckning/fullmakt, kan vi sedan registrera Global Accounting
som mottagare av korrespondens från myndigheterna.
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Prislista
Ansökan om Digital firmateckning, engångskostnad:
Bolag
Enskild firma och privatpersoner

60 €
40 €

Löpande mottagning av post från:
Agencia Tributaria:
Bolag/Enskild firma/Privatperson
För gifta par
Seguridad Social:
Administrador (Firmatecknare)

100 €/år
150€/år
50 €/år och person

Ni som inte vill att Global tar hand om kommunikationen med Hacienda och seguridad social vänligen meddela oss detta senast den 15 februari.
Med vänlig hälsning
Bo Wennertorp

Besök också gärna vår hemsida www.globalaccounting.es.
Om du inte längre vill ha våra Nyhetsbrev skickar du mail till jeanette@globalaccounting.es så tar vi bort dig från registret för Nyhetsbrev.
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