Escola de Pràctica Professional 2013

CURS

Çç

7

IMPOSTOS CEDITS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
CATALUNYA.
18 i 26 de setembre

PROGRAMA

Podeu consultar els temes que es tractaran en aquest Curs, en el
programa adjunt.
PONENT
Sr. XAVIER CAMPS VIDAL
Cap del Servei d’Inspecció de l’Agència Tributària de Catalunya a Tarragona

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc: Saló d’Actes del Col.legi
Dates: 18 i 26 de setembre
Horari: 16’30 h. a 19’30 h.
Preu inscripció: Col.legiats – 40 euros
No Col.legiats – 150 euros
Es prega efectuar la inscripció abans del dia 13 de setembre.
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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SESSIÓ 1 – Dimecres 18 setembre 2013
1.

Finançament autonòmic: visió general. Cessió de rendiments, de
capacitat normativa i d’aplicació dels tributs. Punts de connexió.

2.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Naturalesa i contingut de l’impost. Principi de qualificació.
Incompatibilitats. Condicions suspensives i resolutòries.
Transmissions patrimonials oneroses: fet imposable. Base imposable.
Comprovació de valors. Taxació pericial contradictòria. Tipus impositius.
Delimitació ITPAJD – IVA. Incompatibilitat entre els dos impostos.
Supòsits de subjecció als dos impostos. Operacions exemptes d’IVA en
l’àmbit immobiliari. La renúncia a l’exempció. Efectes.
Operacions societàries. Fet imposable. Constitució de comunitats de
béns amb i sense activitat econòmica.
Actes jurídics documentats.
Beneficis fiscals. Exempcions subjectives i objectives: estudi de les més
freqüents. La dissolució del règim econòmic matrimonial.
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4.

Impost sobre successions i donacions.
Normativa estatal i autonòmica reguladora del tribut. Darreres novetats.
Estructura de l’impost. Fets imposables.
Determinació de la base imposable. Normes especials en adquisicions
mortis causa.
Donacions i transmissions lucratives entre vius.
Reduccions de la base imposable: per circumstàncies personals, per
assegurances de vida, per l’adquisició de l’habitatge habitual i altres
reduccions.
Tipus de gravamen. Bonificació de la quota tributària. Obligacions
formals.
Tributs propis. Impost sobre les estades en establiments turístics.
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SESSIÓ 2 – Dijous 26 setembre 2013
1.

La tributació de l’empresa familiar. Visió de conjunt.
1.1 Exempcions en l’impost sobre el patrimoni.
- Participacions en entitats.
- Patrimoni empresarial i professional.
- Requisits per gaudir de l’exempció.
1.2 Reduccions en l’impost sobre successions i donacions.
- Reducció per l’adquisició de béns i drets afectes a una activitat
econòmica.
- Reducció per l’adquisició de participacions en entitats.
- La donació d’un negoci empresarial o professional i de participacions
en entitats.
- Reducció per l’adquisició o donació de participacions en entitats per
part de persones amb vincles laborals o professionals.
- Reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una
empresa individual o un negoci professional o per a adquirir
participacions en entitats.

2.

Tributació de la dissolució de comunitats i les adjudicacions de béns.

3.

L’article 108 de la Llei del Mercat de Valors: exempció en la transmissió
de valors (accions i participacions socials). Modificacions introduïdes
per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre. Aspectes controvertits i aplicació
pràctica.

