Cursos d'administraciÃ³

FISCALITAT I GESTIó D'IMPOSTOS
Descripció
OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu del curs és fer una aproximació detallada a les obligacions fiscals de l'empresa, els tipus de determinació del rendiment, l'impost sobre la
renda, l'impost de societats, l'IVA, l'IAE...

DESTINATARIS

El curs s'adreça bàsicament a persones que, ja sigui per la seva professió o per d'altres interessos, vulguin aconseguir un coneixement pràctic en
temes tributaris. Per accedir al curs no cal tenir coneixements previs de les matèries tractades.

Programa
INTRODUCCIÓ A LA FISCALITAT EMPRESARIAL

Classificació d'impostos. Obligacions censals: concepte, models i terminis. Calendari fiscal.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I AJD

Concepte i operacions més habituals gravades. Model 600.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Concepte i característiques. Tarifes i epígrafs. Impresos i terminis.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE PERSONES FÍSIQUES

Concepte i aspectes generals Determinació de la renda. Rendiments d'activitats econòmiques: Estimació directa i estimació objectiva. Pagaments
fraccionats, terminis i models. Obligacions formals.

Aplicació de la tarifa: quota íntegra. Deduccions de la quota. Retencions: concepte i models. Declaració de renda: terminis i models.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Concepte i exempcions. Base imposable i tipus impositiu. Règims especials. Obligacions formals, models i terminis.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Concepte i àmbit de l'impost. Determinació de la base imposable. Deute tributari: tipus de gravament i deduccions. Gestió de l'impost: pagaments a
compte, declaracions, models i terminis.

Professorat
EVA BARANERA DEL ÁGUILA

Diplomada en Ciències Empresarials i amb formació en l'àmbit de l'Administració i Direcció d'Empreses. Compta amb experiència professional en
assessorament fiscal i gestió d'impostos.

Metodologia
Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris

Inici: 27 d'octubre

Durada: 30 h

12 dimecres, de 19:30 a 22:00

Lloc
Aula virtual

