ASPECTES FISCALS I COMPTABLES QUE ELS
AUTÒNOMS HAN DE CONÈIXER SOBRE EL SEU NEGOCI

FITXA TÈCNICA DE L’ACCIÓ
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OBJECTIU | Una de les àrees que forma part de la gestió del dia a dia i sobre la que la persona empresària ha de tenir coneixements, és
l’àrea fiscal. D’altra banda, els governs van introduint canvis normatius que incideixen directament en el càlcul dels impostos, pel que es
fa necessari que les empreses estiguin informades del contingut d’aquestes novetats. Per tot això, l’objectiu del taller és acostar la mecànica dels impostos als petits empresaris/àries, per tal que a través de la pràctica coneguin millor el seu contingut i puguin realitzar de
forma independent o juntament amb els seus gestors, una millor planificació de la seva tributació.
DATES PREVISTES | A CONFIRMAR
DURADA | 8 hores lectives (2 sessions)
DESTINATARIS/ÀRIES | Empresaris/àries individuals, autònoms/es, professionals independents amb la seva empresa en funcionament,
que tinguin interès en conèixer i/o actualitzar els aspectes fiscals que afecten al seu negoci i/o resoldre dubtes sobre la temàtica en
qüestió. Personal treballador de departaments fiscals que tinguin interès en a aprofundir en la matèria i/o actualitzar-se.
EXPERT/A | Yolanda Presa Alamillos (ypaproject) | Es una consultora amb més de deu anys d’experiència dedicats a la formació i a
l’assessorament fiscal, laboral i econòmic financer per millorar la gestió i la competitivitat dels autònoms/es i de les petites i mitjanes
empreses. Professional de la formació (ypaformació) i de l’assessorament a persones autònomes i petites empreses (ypaproject).
CONTINGUT |
Sessió 1
- Aspectes fiscals pràctics de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
- Casos pràctics d’estimació directa simplificada d’IRPF.
- Casos pràctics d’estimació objectiva (mòduls d’IRPF).
-Quin és el contingut i com s’emplena el model 131.
- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m’interessa més tributar per estimació directa o per mòduls?
Sessió 2
- Aspectes fiscals pràctics de l’Impost sobre el Valor Afegit.
- Casos pràctics de règim general d’IVA.
- Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA).
- Quin és el contingut i com s’emplena el model 303.
- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m’interessa més tributar per règim general o per mòduls?
LLOC DE REALITZACIÓ | IMPO Can Boscà
MÉS INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS | Web | www.impo.cat | Adreça electrònica | sae@impo.cat | Telèfon | 93 460 52 00
Formació gratuita. Les inscripcions es faràn per ordre d’inscripció.
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