CURS
Anàlisi Teòrica-Pràctica de l’Impost sobre
el Valor Afegit: Especial atenció a les
novetats i aspectes conflictius.
Octubre – Desembre 2019
PRESENTACIÓ
► Objectius del Curs: Exposar i explicar en profunditat l’IVA amb un doble enfocament:
teòric i pràctic.
Es farà especial èmfasi en les novetats, tant normatives com doctrinals i jurisprudencials,
que incideixen en la correcta tributació de les operacions subjectes a l’impost.
En cadascuna de les sessions les qüestions teòriques es complementaran amb supòsits
pràctics i es comentaran els principals criteris administratius i jurisprudencials nacionals i
del TJUE aplicables al tema analitzat.

PONENT
Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN
Cap d’Equip de la Dependència Regional d’Inspecció de Catalunya de l’Agència Tributària

Informació General
Lloc:

Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Saló d’Actes)
C/ Estanislau Figueres, 17 – 43002 Tarragona

Durada:

Octubre – Desembre 2019 (dimecres). Curs complet: 24 hores

Horari:

16:30 – 19:30 h.

Dates:

23 i 30 d’octubre
6, 13 i 20 de novembre
4, 11 i 18 de desembre

Preu inscripció (per curs complet o per mòduls individuals)
Preu Curs Complet:

Col.legiats – 175 euros
No Col.legiats – 250 euros

Preu Mòduls Individuals:

Col.legiats – 60 euros
No Col.legiats – 90 euros

Es prega efectuar la inscripció abans del dia 21 d’octubre.
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció, en la Secretaria del
Col.legi.
Inscripcions:
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a través del telèfon 977 22 45 13
o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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CURS
Anàlisi Teòrica-Pràctica de l’Impost sobre
el Valor Afegit: Especial atenció a les
novetats i aspectes conflictius.
Octubre – Desembre 2019
PROGRAMA
MÒDUL I. IVA EN OPERACIONS INTERIORS (I)
Dies 23 i 30 d’octubre 2019 (durada mòdul I: 6 hores)

●

1a. SESSIÓ
▪ HI: operacions sotmeses a l’IVA (operacions interiors: EB i PS).
▪ Concepte d’empresari/professional. Activitat puntual.
▪ Concepte d’activitat empresarial/professional. Venda per internet.
▪ Concepte de lliurament de béns i prestació de serveis.
▪ Delimitació IVA/ITP.

●

2a. SESSIÓ
▪ Operacions assimilades. Autoconsums.
▪ Operacions subjectes, no subjectes.
▪ Exempcions en operacions interiors. Especial referència a les exempcions en
operacions immobiliàries.

MÒDUL II. IVA EN OPERACIONS INTERIORS (II)
Dies 6 i 13 de novembre de 2019 (durada mòdul II: 6 hores)

●

1a. SESSIÓ
▪ Lloc de realització de les EB i PS. Serveis digitals.
▪ Meritació segons el tipus d’operació realitzada.
▪ Subjecte passiu. La inversió subjecte passiu.

●

2a. SESSIÓ
▪ Base imposable. Determinació (regla general i regles especials).
Modificació de la base imposable.
▪ Tipus de gravamen. Execució d’obres.
▪ Quotes. Repercussió. Rectificació.
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MÒDUL III. DEDUCCIONS I DEVOLUCIONS
Dies 20 novembre i 4 de desembre 2019 (durada mòdul III: 6 hores)

●

1a. SESSIÓ
▪ Deduccions: caràcter. Requisits subjectius, objectius, temporals i formals de la
deducció. Vehicles. Atencions a clients.
▪ Rectificació de deduccions.
▪ Concepte de bé d’inversió.
▪ Regularització. Transmissió durant la regularització.

●

2a. SESSIÓ
▪ Regla de prorrata.
▪ Deduccions en sectors diferenciats.
▪ Devolucions: regla general i especials. REDEME. Devolucions a persones no
establertes en el TAI.

MÒDUL IV. COMERÇ EXTERIOR-ENTITATS NO LUCRATIVES-RÈGIMS ESPECIALS
Dies 11 i 18 de desembre 2019 (durada mòdul IV: 6 hores)

●

1a. SESSIÓ
▪ L’IVA en les operacions internacionals: adquisicions intracomunitàries i importacions i
operacions assimilades a la importació.
▪ Exempció en l’exportació i operacions assimilades. Deducció.
▪ Situacions especials: operació triangular, operacions en cadena, tributació dels
serveis de transport en l’àmbit del comerç exterior. E-commerce.

●

2a. SESSIÓ
▪ Tractament de l’IVA en entitats no lucratives: Associacions i fundacions.
▪ Règims especials amb especial atenció al règim simplificat i del recàrrec
d’equivalència: tipologia i interrelació amb IRPF.
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