INFORMACIÓ GENERAL
lloc

Saló d’Actes del Col· legi
C. Estanislau Figueres, 17

núm.
7

dates:

15, 17, 22, 24 i 29 de setembre
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 d’octubre
3, 5, 10, 12, 17 i 19 de novembre

horari:

de 16 a 19 h.
(dilluns i dimecres)

Preu inscripció: Col· legiats – 180 €
No Col· legiats 360 €
Places limitades. Últim dia d’inscripció, 3 de setembre.
Es lliurarà material i diploma d’assistència.
La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs
ordre d’inscripció, en la Secretaria del Col· legi.
Tel. 977 22 45 13
Fax 977 22 95 25
rafa@graduados-sociales-tarragona.com

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL

durada: 60 hores
del 15 de setembre al 19 de novembre de 2003

CURS
SOBRE

FISCALITAT BÀSICA
Setembre – Novembre 2003
2003
1

PRESENTACIÓ
El Curs de Fiscalitat Bàsica està adreçat a totes aquelles persones amb uns
mínims coneixements de fiscalitat, que vulguin iniciar-se en el tema i/o
posar-se al dia en l’especialitat de Fiscalitat.

PROGRAMA DEL CURS
IMPOST SOBRE SOCIETATS
• Qüestions generals: naturalesa i àmbit d’aplicació. Fet imposable i subjecte passiu.

PROFESSORS

• - La base imposable (I):
Correccions de valor: amortitzacions, provisions i despeses no deduïbles.
- La base imposable (II):
Regles de valoració. Efectes de la valoració a preus de mercat.

Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN
Inspector d’Hisenda de l’Estat de
l’Agencia Tributària a Tarragona.

• - Imputació temporal. Subcapitalització i compensació de bases imposables
negatives.
- Període impositiu i meritació. Deute tributari. Deduccions per doble imposició.
Bonificacions.

Sr. ANTONIO GALLARDO SARASA

• - Deduccions inversió empresarial. Pagament fraccionat.
- Règims especials: Pimes.

Subinspector d’Hisenda de l’Estat de
l’Agencia Tributària a Tarragona.

• - Règim de societats patrimonials.
- Supòsits pràctics.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

PROGRAMA DEL CURS
IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
• I.R.P.F.(I): qüestions generals
• I.R.P.F.(II): - rendiments del treball
- rendiments del capital immobiliari.
Imputació de rendes immobiliàries
• I.R.P.F.(III): - rendiments del capital mobiliari
- rendiments d’activitats econòmiques
Qüestions Generals
Estimació Directa
• I.R.P.F.(IV): - rendiments d’activitats econòmiques
Estimació Objectiva
• I.R.P.F.(V): - rendiments d’activitats econòmiques
Estimació Objectiva
- supòsits pràctics específics
• I.R.P.F.(VI): guanys i pèrdues patrimonials
• - Integració i compensació de rendes
- Mínim personal i familiar. Renda disponible
- Reduccions de la base imposable. Base liquidable.
- Determinació de la quota íntegra.
• - Deduccions generals i autonòmiques
- Quota líquida. Quota diferencial
• - Supòsits pràctics generals I.R.P.F.

• - Qüestions generals.
- Fet imposable:
- Lliurament de béns i prestacions de serveis
- Definició
- Concepte d’empresari o professional
- Operacions no subjectes
• - Fet imposable:
- Lliurament de béns i prestacions de serveis
Operacions exemptes
Lloc de realització
- Adquisicions intracomunitàries i importació de béns
Conceptes generals
Concepte d’adquisició intracomunitària i importació.
Lloc de realització de les operacions
Operacions no subjectes
Operacions exemptes
• - Subjectes passius
- Repercusió
- Meritació
- Base imposable
- Tipus impositius
• - Deduccions
- Devolucions
• - Règims especials en l’IVA. Introducció
- Règim simplificat
IMPOSICIÓ LOCAL
• - Concepte i característiques generals dels impostos locals

