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El Bufet
Amb una clara vocació internacional, pertanyem a una associació de
despatxos professionals localitzats a les jurisdiccions més importants
d'Europa, Àsia, Amèrica i Oceania.Comptem amb un fort i sòlid suport
internacional per aconseguir que els nostres clients es beneficiïn
directament de serveis multidisciplinaris amb abast global.

Els advocats, fiscalistes i economistes  de Torras & Asociados oferim
serveis professionals i prestem una atenció integral als nostres
clients, adaptant-nos a les seves necessitats en cada moment.

L'experiència assolida durant la dedicació a la nostra professió i un
profund coneixement de tots els sectors empresarials ens permeten
aportar alternatives i solucions a problemes de gran complexitat.

A Torras & Asociados som conscients de les múltiples necessitats de
l'empresa actual, per això tractem de satisfer-les mitjançant el nostre
ampli equip d'experts i col·laboradors.

U N  M Ó N  P L E  D ' O P O R T U N I T A T S





SERVEIS
JURÍDICS

ÀREA FISCAL 
I COMPTABLE

ÀREA LABORAL AUDITORIAANDORRA I
INTERNACIONAL



Serveis Jurídics

DRET ADMINISTRATIU
Procediments administratius i contenciós-
administratius.
Subvencions i ajuts.
Reclamacions tributàries.

DRET PENAL-ECONÒMIC
Delicte fiscal.
Delictes societaris.
Delictes d'insolvència punible.

DRET MERCANTIL
Dret societari, financer, bancari.
Propietat industrial i intel··lectual.
Contratació Mercantil.
Dret de les tecnologies de la informació.

DRET CIVIL
Associacions i fundacions.
Herències i testamentaries.
Dret immobiliari, esportiu i de família.
Contractes, reclamacions, etc.



Àrea Fiscal i Comptable

COMPTABILITAT 
Comptabilitat analítica, de costos per a
societats i empresaris.
Comptes de resultats, balanços, comptes
i memòria anuals, tancament comptable.

FISCALITAT SOCIETÀRIA
Impostos i taxes. 
Fiscalitat internacional.
Estalvi fiscal. Inversions.
Procediments tributaris. Inspeccions.

FINANCES 
Gestió de fons, solucions creditícies,
optimització de costos i gestió de
carteres personals i empresarials.

ASSESSORAMENT I
GESTIÓ
Rendiment, anàlisi pressupostari,
alternatives de finançament, increment
del valor del negoci, etc.



Andorra i Internacional

FISCALITAT
INTERNACIONAL
Obligacions fiscals trimestrals i anuals.
Impostos i taxes. Inspecció de duanes.
Obtenció del NIE per a no establerts. 
DEH (Gestió de la bústia electrònica).

INVERSIÓ ESTRANGERA
Inversions, declaracions de béns,
transaccions econòmiques, impatriats,
Convenis de doble imposició, etc.
Regularitzacions fiscals.
Herències internacionals.

TRAMITACIÓ DE
RESIDÈNCIES
Residències per compte aliè, per compte
propi, temporals, passives...

CONSTITUCIÓ DE
SOCIETAS
Planificació, seguiment, reestructuració...



Àrea Laboral

SEGURETAT SOCIAL
Prestacions de la Seguretat Social.
Jubilacions, viudetat, incapacitat
permanent, desocupació, planificació, etc.

NÒMINES
Altes i baixes. Butlletins de cotització,
rebuts de salari, ordres de pagament...
Contractes, pactes i incidències  davant la
Tresoreria de la Seguretat Social.

GESTIÓ D'EMPRESES I
AUTÒNOMS 
Assessorament i gestió personalitzada
segons necessitats i perfil.
Expedients de regulació d'ocupació.
Demandes, al·legacions i recursos.

JUTJATS I TRIBUNALS
Assistència davant el Centre de mediació,
arbitratge i conciliació, davant la
Inspecció de Treball i de la Seguretat
Social.
Conflictes col·lectius.



Auditoria

COMPTES
Anuals i consolidades.
Estats intermitjos.
Auditoria operativa.

REVISIONS
Revisions limitades i de procediments
acordats.
Revisions de comptes justificatives de
subvencions.
Verificacions de fets concrets.

DUE DILIGENCE INFORMES




