Lloc: Saló d’Actes del Col·legi
C. Estanislau Figueres, 17
Durada: 21 hores
De l’11 de novembre de 2013 al 20 de gener de 2014
Dates: 11, 18 i 25 de novembre
9 i 16 de desembre
13 i 20 de gener
Horari: de 16:30 a 19:30 h.
Preu inscripció (per curs complet o per mòduls individuals):
Preu Curs Complet: Col·legiats – 150 euros
No Col·legiats – 480 euros
Preu Mòdul Individual: Col·legiats – 50 euros
No Col·legiats – 150 euros
Places limitades. Últim dia d’inscripció, 7 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.
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CURS LLARGA DURADA

MÒDULS IVA
Novembre 2013 – Gener 2014

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Amb aquest curs, es pretén de forma senzilla i pràctica, aprofundir en el
coneixement de l’Impost sobre el Valor Afegit. Per a això, el ponent
plantejarà una sèrie de casos pràctics que es desenvoluparan durant el
curs.

1.- MÒDUL 1. IVA IMMOBILIARI (11 i 18 novembre 2013).
- Concepte d’empresari (arrendador, urbanitzador o promotor
ocasional).
- No subjecció i exempcions. Autoconsums.
- Meritació, base imposable i subjecte passiu (execucions obra,
permutes, inversió del subjecte passiu).
- Tipus impositius (vivenda, obres de paleta, arrendaments amb
opció de compra).

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.
El Curs es pot realitzar de forma completa, o bé per mòduls individuals,
escollint el mòdul o mòduls a realitzar.
MÒDUL 1.
MÒDUL 2.
MÒDUL 3.
MÒDUL 4.

11 i 18 novembre 2013
25 novembre i 9 desembre 2013
16 desembre 2013 i 13 gener 2014
20 gener 2014

PONENT

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

2.- MÒDUL 2. RÈGIM DE DEDUCCIONS I DEVOLUCIONS
(25 de novembre i 9 de desembre de 2013)
- Requisits de les deduccions.
- Sectors diferenciats.
- Prorrata general i especial.
- Regularitzacions de la prorrata i béns d’inversió.
- Deducció de quotes suportades prèvies a l’inici de l’activitat.
- Devolució mensual i anual.
3.- MÒDUL 3. RÈGIMS ESPECIALS DE L’IVA
(16 desembre 2013 i 13 gener 2014)
- Enumeració.
- Especial referència al règim simplificat per a Pimes.
- Especial referència al règim de béns usats.
4.- MÒDUL 4. ANÀLISIS PRINCIPALS MODIFICACIONS LEGISLATIVES
ÚLTIMS EXERCICIS (20 gener 2014)
- Regles de localització dels serveis.
- Inversió del subjecte passiu.
- Procediments concursals.
- Tipus impositius.

