àmbits cultura / intervenció

28 d’abril de 2015

Auditori de la Diputació de Tarragona

SESSIÓ INFORMATIVA

Novetats en el règim tributari de les
entitats sense afany de lucre
Objectius
Analitzar les novetats en el règim tributari de les entitats sense afany de
lucre, tant pel que fa a l’impost sobre societats com pel que fa a l’impost
sobre el valor afegit, amb un enfocament eminentment pràctic i orientat
a la comprensió de com afecten aquestes novetats en el dia a dia d’aquest
tipus d’entitats.

Destinataris

Personal de l’administració pública de les àrees de cultura, joventut, festes,
participació ciutadana i àrees econòmiques.

Inscripcions
Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.
La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona
al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència
SAM-JOR15-002, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de
Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.
Trametre per correu, fax o via electrònica el full d’inscripció que es troba
a la pàgina de formació de la següent adreça amb el nom d’Inscripció a
jornades: http://www.dipta.cat/formacio.

Programa
de 9.15 a 9.45 h

Termini d’inscripció: 20 d’abril

de 10 a 13 h

Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous

Primera part: Novetats a l’Impost sobre
societats
1. Novetats en el règim de les entitats
parcialment exemptes (associacions,
AMPA, consorcis mixtos, etc).

President de la Diputació de Tarragona.

2. Exemples pràctics d’aplicació.

Recepció dels participants

de 9.45 a 10 h
Presentació

3. Novetats en el règim tributari especial
de determinades entitats sense afany
de lucre (fundacions, associacions
d’utilitat pública, ONG’s i federacions
esportives).

Segona part: Novetats a l’IVA
1. Novetats en matèria d’exempcions
aplicables a determinades entitats
sense afany de lucre.
2. Exemples pràctics d’aplicació.

Data, horari i lloc de realització
28 d’abril de 10 a 13 h
Auditori de la Diputació de Tarragona. C/ Pere Martell, 2. Tarragona.

Eduard Gracian Moreno. Advocat i

economista, Assessor Legal i Tributari Professor
associat de la UPF i de l’IDEC.

4. Exemples pràctics d’aplicació.
Ref.: JOR15-002

Unitat de Formació
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537
formacio@dipta.cat
D IPU TA CIÓ D E TA RRA G O NA
Servei d’Assistència Municipal - SAM

