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Výběrové řízení pro autorizace firem na technologii DECOPIERRE
S technologií Decopierre, která vytváří designové fasády i interiéry, jsme vás už seznámili.
Nyní máte možnost stát se autory a sami s touto technologií pracovat.

Hledáme partnery z celé ČR, kteří mají zájem:
1) naučit se s Decopierre pracovat
2) Realizovat Decopierre s láskou a péčí o klienta ve svém regionu
3) složit autorizaci na tuto technologii
4) dostávat zakázky z centrály v ČR
5) získat regionální exkluzivitu na realizaci zakázek s touto technologií
.

VÍCE INFO – CO POŽADUJEME A CO NABÍZÍME?

BIOKLIMATICKÉ MATERIÁLY
A DECOPIERRE NA ČVUT V PRAZE

POZOR NA NESPOLEHLIVÉ PLÁTCE DPH!

Ve dnech 10.-11.11.2015 proběhl v
kongresovém sále ČVUT v Praze
XVI.ročník celostátní prezentace
nejúspěšnějších firem v oblasti
stavebnictví.
My jsme se zde prezentovali 2
přednáškami:

Již od roku 2013 je v zákoně o DPH
definován nový pojem - nespolehlivý
plátce a s tím úzce spojené ručení a
povinnosti příjemce plnění za daň
neodvedenou tímto nespolehlivým
plátce. Jistě jste se s tímto pojmem ve
své praxi od té doby setkali.

1) Praktické zkušenosti s
řešením kondenzací a plísněmi
zasažených obytných prostor možné návrhy a řešení
pomocí bioklimatických omítek a
stěrek
2) Decopierre - výjimečný design
kamene - francouzská technologie,
kterou jsme představili na letošním
veletrhu ForArch (více info na
samostatném webu Decopierre)

Pro ty z vás, kteří ještě neměli
nepříjemnou osobní zkušenost
s takovým plátcem (nebo spíš
neplátcem) DPH tu máme důležité upozornění. Počet nespolehlivých
plátců se neustále zvyšuje. Na začátku října 2015 bylo evidováno celkem
1.953 nespolehlivých plátců. Jen za měsíc září jich přibylo celkem 472!
Přičemž většina nespolehlivých plátců jsou společnosti s ručením
omezeným = 79%, dále pak fyzické osoby =19% a zbývající 2% podíl
tvoří akciové společnosti.

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA PŘÍJEMNOU
SPOLUPRÁCI 
Všem našim
partnerům
a zákazníkům
děkujeme za
příjemnou
spolupráci
v letošním roce!

A ve kterých regionech můžete na nespolehlivé plátce narazit nejčastěji?
Obezřetní byste měli být především v Praze a Jihomoravském kraji.
Jediná obrana proti riziku spojenému s ručením příjemce plnění je
důsledné prověřování obchodních partnerů, od kterých nakupujete.
Přejeme Vám, aby všichni Vaši obchodní partneři byli spolehliví
nejenom v dodávkách služeb a zboží, ale i v odvodech DPH.

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!
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Přejeme Vám i Vašim blízkým klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví a optimismu v roce
příštím, ve kterém se, jak věříme, budeme opět potkávat.
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