NOTA DE PREMSA

LA CAMBRA I GM CONSULTORS PRESENTEN EL NOU CALENDARI FISCAL I DE
L’EMPRESARI
L’APP Empresari al dia s’actualitza amb millores en la funcionalitat, l’agilitat i el disseny
per millorar l’experiència d’usuari

Andorra la Vella, 11 de març del 2020. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis (CCIS) i GM Consultors han publicat una nova edició del calendari
fiscal i de l’empresari, corresponent a l’exercici econòmic 2020.
Aquesta publicació arriba a la seva novena edició, amb la voluntat de ser una
guia útil i pràctica al servei de les empreses i contribuir a facilitar una millor
planificació en el compliment de les seves obligacions tributàries al llarg de
l’any.
El calendari 2020, seguint l’estructura de les edicions anteriors, inclou totes les
obligacions fiscals i de dipòsit de comptes dels empresaris, ordenats de forma
cronològica, així com una breu descripció de cadascun dels impostos comunals
i estatals del sistema fiscal andorrà. Aquest calendari es pot consultar i/o
descarregar a les pàgines web de la Cambra (https://www.ccis.ad/) i de GM
consultors (http://www.gmconsultors.com/).

Nova versió actualitzada de l’aplicació Empresari al dia (ED)

Com a principal novetat d’enguany destaca l’actualització de l’App
Empresari al dia (ED), que és fruit de la col·laboració entre la Cambra de
Comerç, GM Consultors i Digicom, essent aquesta darrera entitat el partner
tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació.
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L’App Empresari al dia té per objectiu donar suport i eines de gestió a les
empreses del país en l’exercici de la seva activitat i fer més accessible la
informació rellevant per als empresaris en matèria fiscal i comptable. A més, el
caràcter innovador, àgil i funcional d’aquesta aplicació la converteix en un
referent per als professionals de l’àmbit comptable.
En aquesta nova versió s’ha millorat el disseny i s’han adaptat els formats
perquè sigui més àgil i visual per als usuaris accedir als continguts. A més, es
garanteix que l’APP estigui sempre actualitzada a les noves versions de les
plataformes i navegadors.
Entre altres funcions, l’aplicació permet consultar el calendari fiscal per mesos,
rebre avisos i notificacions d’interès sobre temes fiscals en funció de la
parròquia i també descarregar-se els formularis per cada figura impositiva. En
matèria comptable, l’usuari disposa del Pla general comptable andorrà, amb la
informació detallada de cada grup.
Empresari al dia és una aplicació gratuïta que està disponible per als sistemes
d’Apple i Android.

Desenvolupador APP:
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