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Wiarygodność płatnicza firm – badanie online

POLECANE
Samochód w firmiemultipakiet
Komplet - Podatki 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu online „Wiarygodność płatnicza firm”.
Celem badania jest ocena świadomości firm dotycząca wiarygodności płatniczej
kontrahentów. Patronat medialny nad badaniem objął portal Infor.pl
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Księgowych i
Kadrowych
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Wideoszkoleń

Mobilnastrona.net - twoja
strona na urządzeniach
mobilnych.
Warsztaty "Open sourc…
Relacja z czwartej ogól…
Wiarygodność płatnicz…

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Przedsiębiorco, od suk…
Creditreform rozpoczyna badanie on-line na temat świadomości firm dotyczącej wiarygodności
płatniczej kontrahentów. Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line. Na podstawie zebranych wyników
powstanie raport, który będzie rozsyłany do respondentów.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!
Ankieta dostępna jest na http://www.creditreform.pl/informacje/345/badanie-on-line
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Jak pozyskać dotacje
unijne z budżetu 2015?
Dofinansowanie z UE na
działalność innowacyjną
Dofinansowanie na rozwój
firmy 2014 – 2015

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń
189.00 zł

Podatkowe rozliczenie
otrzymanej dotacji
Dofinansowanie z UE na
rozpoczęcie działalności
– inicjatywa JEREMIE
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reklama

Komplet VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. + Dokumentacja VAT po zmianach
od 1 lipca 2015 r.
49.90 zł

PRZECZYTAJ TAKŻE
Świadczenia rodzinne - zmiany od 1 stycznia 2016 r.
1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają

Oferty
pracy z
praca.pl
Asystent ds. księgowości z językiem
Administracja biurowa, Ksi…

przyczynić się do usprawnienia procesu wnioskowania i
przyznawania... dalej
Zasiłki rodzinne 2015/2016 - wyższe kryterium dochodowe

Asystent/ka działu księgowości
Administracja biurowa, Ksi…

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które
odbyło się 10 czerwca 2015 r. poświęcone było wstępnej prognozie wielkości
makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem... dalej
Ponad 1000 sposobów na stylowe wnętrze!

OSTATNIO NA FORUM

Zobacz wyjątkowe aranżacje naszej społeczności. Dodaj też swoje zdjęcia i

Inwestowanie z Pay
Trade - czy to się
opłaca?

zainspiruj innych dalej

Gość_Geny - dziś, 17:21
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Egzekucja roszczeń z
ugody sądowej przy
pdfcrowd.com

500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko?
Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło zaprezentowała 2 września 2015
r. projekt, zgodnie z którym rodzice otrzymywaliby 500 zł miesięcznie na

moniczka12 - dziś, 15:14
powered by plista
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przedszkolnego
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Kalkulator odsetek od zaległości podatkow…

Mały podatnik VAT

Kalkulator brutto/netto

Ryczałty samochodowe

Kalkulator wynagrodzeń

Minimalne wynagrodzenie za pracę
zobacz w szystkie »

Akty prawne

Gość_Leo59323 - dziś, 16:05

jak dorobić do pensji

drugie i kolejne dziecko (bez względu na dochód... dalej
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ugody sądowej przy
spłacie w ratach - jak
przeprowadzić

Gość_radi - dziś, 13:47
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Aktywne formularze

Kodeks cywilny

Wzory umów

Ustawa o VAT

Formularze firmowe

Kodeks pracy

Formularze kadrowe
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gadżety reklamowe dla
klientów

Gość_Przedszkolanka - dziś, 13:

Reklama firmy gadżety reklamowe
Gość_volv44 - dziś, 12:22

POMYSŁ NA BIZNES
zobacz w szystkie »

Jaką firmę założyć? –
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Jak założyć własny sklep
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Baccata Enterprise
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50 ściąg księgowego z aktualizacją online - multipakiet: książka, serwis

onlineMultipakiet to książka wraz ze specjalnym, aktualizowanym do końca 2015 roku serwisem
internetowym. Kupując Multipakiet …

Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości – należności oraz

zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne (książka)W publikacji w sposób praktyczny objaśnione
są zagadnienia związane z ujęciem księgowym, prezentacją w sprawozdawczości …
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Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik (książka)Zatrudnianie

i zwalnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Jednym z
najważniejszych …
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Monitor Księgowego
Biuletyn VAT
Biuletyn Głównego Księgowego
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
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