Lloc: Saló d’Actes del Col·legi
C. Estanislau Figueres, 17
Durada: 30 hores
Del 26 de novembre de 2012 al 18 de febrer de 2013
Dates: 26 de novembre
3, 10 i 17 de desembre
14, 21 i 28 de gener
4, 11 i 18 de febrer
Horari: de 16:30 a 19:30 h.
Preu inscripció: Col·legiats – 150 euros
No Col·legiats – 350 euros
Places limitades. Últim dia d’inscripció, 22 de novembre.
Es lliurarà material i diploma 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
e-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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CURS PRÀCTIC DE

PROCEDIMENTS
TRIBUTARIS
Novembre 2012 – Febrer 2013

PRESENTACIÓ

Amb aquest curs, es pretén de forma senzilla i pràctica,
aprofundir en les actuacions i procediments tributaris. Per a
això, el ponent plantejarà una sèrie de casos pràctics que es
desenvoluparan durant el curs.
Així mateix, es facilitarà material específic, relatiu a la matèria
a tractar, que serveixi de guia al llarg del curs. Aquest
material es facilitarà telemàticament.
El curs està adreçat als graduats socials col·legiats exercents,
sense perjudici que puguin inscriure’s també els graduats
socials col·legiats no exercents.
Cada sessió s’acompanyarà del corresponent material pràctic
i s’utilitzarà la pissarra electrònica com a reforç didàctic. Els
assistents hauran de proveir-se de la legislació aplicable.

PONENT

Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN
Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona

PROGRAMA
1.- NORMES COMUNS DE LES ACTUACIONS I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS.
- Inici, desenvolupament i terminació.
- Intervenció dels obligats tributaris.
- Representació.
- Notificacions i domicili fiscal.
2.- ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ.
- Disposicions generals.
- Procediment de devolució.
- Procediment de rectificació.
- Procediment de comprovació censal.
- Procediment de verificació de dades.
- Procediment de comprovació de valors. Taxació pericial contradictòria.
- Procediment de comprovació limitada.
3.- ACTUACIONS I PROCEDIMENTS D’INSPECCIÓ.
- Facultats de la Inspecció.
- Inici actuacions. Extensió i abast.
- Desenvolupament de les actuacions. Termini: dilacions i ampliació.
- Termini de les actuacions. Tramitació de les actes de la Inspecció.
- Disposicions especials. Altres actuacions.
4.- ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE RECAPTACIÓ.
- Formes d’extinció del deute tributari. Ajornaments.
- Període voluntari i executiu. Especial referència al procediment de
constrenyiment.
- Procediment enfront de responsables i successors.
5.- INFRACCIONS I SANCIONS.
- Concepte i classes.
- Tipificació i quantificació de les que causen perjudici econòmic a la
Hisenda Pública.
- Procediment sancionador.
6.- REVISIÓ D’ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA.
- Procediments especials de revisió: nul·litat, lesivitat, revocació,
rectificació errades i devolució d’ingressos indeguts.
- Recurs de reposició.
- Reclamacions econòmic-administratives.

