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«Робота відбере значну частину Вашого життя, і єдиний спосіб отримувати від життя
задоволення – вірити, що Ви робите гарну роботу. А єдиний спосіб робити щось добре – це посправжньому любити те, чим Ви займаєтеся»
(Стів Джобс)
Актуально

Вітаємо зі святом останнього дзвоника
День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

Підприємства
Львова

ТзОВ «Галтекстиль»

Нормативноправова база

Внесено зміни до Податкового кодексу щодо електронних довірчих послуг

Актуально
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ТзОВ «Галтекстиль»
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛТЕКСТИЛЬ" є одним з
найбільших виробників полотна нетканого об'ємного синтетичного в
Західному регіоні. Підприємство засноване у 2002 році. Займається
виробництвом наповнювачів для виготовлення меблів, одягу, ковдр та
подушок. «Галтекстиль» має більш ніж, десятирічний досвід роботи як з
гуртовим клієнтом, так і роздрібним.
Фірма виробляє:
1. Синтепон - легкий та об'ємний наповнювач, абсолютно антиалергенний.
Довго зберігає свої властивості та форму.

Підприємства
Львова

Цей вид полотна ідеально підходить для наступних цілей:
- у виробництві м'яких меблів, як наповнювач для сидінь, спинок та
підлокітників у диванах та кріслах;
- у виробництві матрасів, використовується як основа при стьоганні чохла
для надання матрасу рельєфності та об'єму;
- у виробництві одягу, в якості простьоганої підкладки для утеплення
зимового одягу, та як наповнювач для спортивного одягу.Це добре дихаючий
та легкий матеріал. Абсолютно антиалергенний, швидко висихає і не
затримує воду, добре надається до прання та зберігає свої властивості
протягом усього терміну використання;
- для виробництва ковдр та подушок, як наповнювач;
- у будівництві, як утеплювач та прокладка;
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- для різного виду фільтрів, за рахунок своєї щільності та можливості
пропускати та відфільтровувати повітря і воду.
2. Синтепон силіконізований - полотно неткане об'ємне синтетичне
силіконізоване (Силікон) виготовлений з високоякісних пружних поліефірних
волокон, методом термоскріплення (проходить термічну обробку) та з
додаванням пустотних силіконізованих волокон.

Підприємства
Львова

http://city-adm.lviv.ua/

Силіконізовані волокна додають синтепону м'якості та об'єму і покращують
теплоізоляційні характеристики. Такі полотна найчастіше використовуються,
як утеплювачі для виробництва ковдр, наматрацників, теплого та
спортивного одягу.
3. Холлофайбер (кульки гранульовані силіконізовані) - наповнювач
поліефірний силіконізований гранульований. Наповнювач використовується
при виготовленні подушок, меблів, дитячих іграшок та ін. Володіє
антиалергенними властивостями.
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4. Синтепух.
5. Лебединий пух штучний для наповнення подушок.
6. Шерстипон - полотно неткане об'ємне натуральне на основі овечої шерсті.
Використовується для виготовлення ковдри та одягу.
7. Хлопкопон - полотно неткане об'ємне на основі натуральних волокон
хлопку (вати). Використовується у виробництві ковдр, матрасів, меблів та
одягу.
Термоскріплений синтепон виробляється скріпленням волокон поліефірного
матеріалу під дією високих температур. Такий тип синтепона передбачає
використання спеціального легкоплавкого поліефірного волокна, яке
використовується в якості скріплюючого матеріалу. Термоскріплений
синтепон має малу вагу, відмінні теплоізоляційні властивості та стійкість до
частого прання і стискання.
Також у підприємства можна придбати:
- Тканину стьогану на синтепоні або шерстипоні для виробництва ковдр,
подушок, матраців та наматрацників.
-Тканину стьогану підкладочну для виробництва спецодягу.
- Ватин;
- Хутро штучне баранізоване та хутро мутон.
Також підприємство виробляє власний текстиль, який представлений
високоякісними подушками, ковдрами та наматрасниками власного
виробництва. Дана продукція має антиалергійні властивості. Виготовлені як
з синтетичних так і з натуральних тканин та наповнювачів.
Ковдри виробництва ТзОВ "Галтекстиль" виготовляється на основі
натуральних наповнювачів: овечої шерсті та бавовни. Ковдра може бути
виготовлена з таких тканин: бязь, мікрофібра та полікотон. Усі ковдри
простьогані для того, щоб наповнювач не збивався та їх можна було випрати
в домашніх умовах. Також ковдри шиються на замовлення, або з тканини
замовників.
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Подушки виробництва ТзОВ "Галтекстиль" мають ортопедичні, антиалергійні
властивості. Наповнювач подушок - антиалергійне волокно холлофайбер. Це
ідеальний вибір для домашнього використання, чудова пропозиція для
готельного бізнесу, дитсадків та інших закладів.

ТзОВ "Галтекстиль" надає такі послуги:
- стьобання. Стьобають тканини для виробництва ковдр, подушок, матраців.
Стьобається продукція на синтепоні, силіконі, або шерсті власного
виробництва.
- набиття подушок та інші.
+38 063 791-12-49
+38 032 45-89-41
вул. Зелена, 149 Ю
+38 067 282-20-45
м.Львів
galtextile@lviv.farlep.net
79035
galtextile@gmail.com
Україна
galtextile.com
http://city-adm.lviv.ua/
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Внесено зміни до Податкового кодексу щодо
електронних довірчих послуг
Верховна Рада прийняла Закон
України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про
електронні довірчі послуги».
Законом
внесено
зміни
до
Податкового кодексу України, відповідно
до яких

Нормативноправова база

врегульовано питання надання кваліфікованих довірчих послуг у
сфері справляння податків та визначено відповідні повноваження
контролюючих органів у цій сфері.
Законом, зокрема, до Податкового кодексу введено такі поняття, як
«кваліфікована електронна довірча послуга», «кваліфікований надавач
електронних послуг», «кваліфікаційний електронний підпис чи печатка»,
«кваліфікована електронна позначка часу», «кваліфікований сертифікат
відкритих ключів».
Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації
засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність
кваліфікованого електронного підпису такого платника податків, у тому числі
у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що
така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа
і надана у форматі, доступному для її технічної обробки (абз. 5 п. 49.3 ПКУ).
Відповідно до п. 49.4.1 ПКУ кваліфікований надавач електронних
довірчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову і митну політику, безоплатно надає платникам податків
кваліфіковані електронні довірчі послуги.
Розширено підстави для відмови у прийнятті податкової
деклараціїзасобами електронного зв'язку в електронній формі. Відтепер
такою підставою є не тільки недійсність кваліфікованого електронного
підпису, а ще й недійсність печатки такого платника податків.
Змінено положення щодо повноважень контролюючих органів.
Відтепер такі особи надають кваліфіковані електронні довірчі послуги.
Законом також відтерміновано набуття чинності пунктів 7 і 8 розділу І
та підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень Закону «Про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію
України» №2612, які набирають чинності через 270 днів з дня, наступного за
днем опублікування цього Закону.
Більш детально за посиланням:
https://masterbuh.com/22_05_19_v_podatkovij_kodeks_vvedeno_vimogi_shchodo_elektronnih_dovir
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