BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE
„VAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I NIE TYLKO”

WWW.YASTA.pl
WWW.Yasta.pl
Jesteśmy obecni i wspieramy firmy,
osoby
prowadzące
działalność
gospodarczą, gospodarstwa rolnicze
na obszarze powiatu grójeckiego,
piaseczyńskiego,
pruszkowskiego,
Warszawy.

Yasta, Nowa Iwiczna, 05-515
Mysiadło, skr. Poczt.147
yasta@yasta.pl; Tel. 502266659

Dzięki przychylności władz i instytucji lokalnych
mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkania,
których celem jest przybliżenie zagadnień podatku
VAT,
szczególnie w działalności rolniczej,
sadowniczej, hodowców
ZAPRASZAMY zainteresowanych problematyką podatku VAT i
innymi zagadnieniami. Przewidywany czas prezentacji – do dwóch
godzin. Terminy i miejsca spotkań:
- 27.02.2012, godz. 14.00 , U. M. i G. Nowe Miasto n/Pilicą, Pl. O. H.
Koźmińskiego 1/2
- 27.02.202, godz. 17.00, Mogielnica, S. konf. w bud. Rady Miejskiej ul.
Plac Rynek 15.
- 28.02.2012, godz. 14.00, Zespół Szkół Publicznych Goszczyn, ul. AK 2
- 28.02.2012, godz. 17.00, OSP Błędów, ul. Długa 7
-29.02.2012, godz. 14.00 Belsk
na parterze)

Duży, Gimnazjum ul. Szkolna 3 (sala nr 2

!!!!! Prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie lub email, z podaniem
lokalizacji, co pomoże nam w przygotowaniu sali, materiałów
informacyjnych dla uczestników: Yasta@Yasta.pl, Tel. 502266659

Informacje o organizatorze spotkań

WWW.yasta.pl
Firma działa od 1999 roku. POMAGAMY:
Początkowo siedziba mieściła się na
terenie
gminy
Pniewy,
potem
zgłaszamy działalność,
przeniesiono siedzibę na teren gminy
prowadzimy księgowość
Lesznowola.
Od początku działalności
świadczymy usługi w zakresie
obsługi
biurowo-administracyjnej,
obsługi personelu firmy, szkoleń
wewnętrznych, obsługi księgowopodatkowej, tłumaczeń
i szereg innych usług.
Współpracujący z nami
eksperci i specjaliści
posiadają
kwalifikacje na wysokim poziomie:
legitymują
się
odpowiednimi
uprawnieniami,
wykształceniem
specjalistycznym,
posiadają
doświadczenia zdobyte w wielu
branżach, na różnych stanowiskach.

rozliczamy podatki (VAT,
CIT, PIT)
Rekrutujemy pracowników
Opracowujemy

regulaminy

procedury,
prowadzimy kadry i płace, ZUS
zgłaszamy w PIP, SANEPID, etc
szkolimy pracowników
pilnujemy terminów
Szkolimy właścicieli firm
doradzamy w prowadzeniu

firmy
To sprawia, że jesteśmy
Więcej?... Skontaktuj się z nami:
godni zaufania, rzetelnie prowadzimy
sprawy jakie nam powierzono.
Korespondencja: Yasta, Nowa
Iwiczna, Skr. Poczt. 147, 05-515
Prezentacja
ekspertów
oraz
Mysiadło; email: yasta@yasta.pl, Tel.
działalności na naszych stronach:
502266659
WWW.yasta.pl

