CONEIX ELS REQUISITS LEGALS
I FISCALS DE LA VENDA ON-LINE

FITXA TÈCNICA DE L’ACCIÓ

Data elaboració | 08/02/2018
Unitat responsable elaboració | Unitat de foment empresarial
OBJECTIU | Abans de començar un negoci per internet és important que la persona emprenedora estigui ben informada sobre els requeriments legals i fiscals necessaris per muntar-ho, principalment perquè la seva supervivència no es vegi amenaçada per l’ incompliment
de la llei i de les obligacions tributàries que regeixen el comerç electrònic. Per tant, aquesta sessió pretén aclarir els aspectes legals i
fiscals que s’han de tenir en compte per començar la venda i/o la prestació de serveis on-line.
DATES PREVISTES | A CONFIRMAR
DURADA | 6 hores (2 sessions)
DESTINATARIS/ÀRIES | Persones que estan sospesant la idea d’emprendre un negoci on-line o que estan en la fase de disseny del seu
projecte empresarial o professional.
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
Quines normatives ha de complir la venda de productes i/o serveis on-line?
- Els requisits legals de la Llei del Comerç Minorista.
- Els requisits legals de la Llei de Condicions Generals de Contractació.
- Els requisits legals de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
- Els requisits legals de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Quins tràmits legals són necessaris per començar a vendre on-line?
- El requisit d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidores de l’Agència Tributària.
L’alta en el registre d’operadors intracomunitaris.
- El requisit d’alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Sessió 2
Quins models tributaris s’han de presentar per complir amb les obligacions fiscals de les vendes i/o la prestació de serveis on-line?
- Els models d’IRPF, els models d’IS i els model d’IVA.
Com s’han de facturar les vendes i/o la prestació de serveis on-line?
- Els requisits de les factures i de les factures simplificades.
- La facturació de les vendes interiors a particulars i a empreses.
- La facturació dels lliuraments intracomunitaris a particulars i a empreses.
- La facturació de les exportacions a particulars i a empreses.
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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