La gestió de l’empresa
local com a palanca de la
seva competitivitat
Jornada tècnica
GANDESA, 11 i 13 de juny de 2019
Presentació

Programa

La tipologia de la gran majoria
d’empreses
de
la
Terra
Alta
vinculades al sector agroalimentari,
turístic i de serveis complementaris
que valoritzen els productes locals de
la comarca, són autònoms i PIMES.
Un percentatge encara més alt de les
empreses que es creen cada any
també
són
persones
físiques
(autònoms). La bona gestió diària de
cadascuna d’elles afecta directament
a la seva competitivitat.

Dimarts 11 de juny

En aquestes jornades es tractaran els
principals punts que les persones
emprenedores i empresàries han de
tenir clars en matèria de fiscalitat
perquè la seva empresa sigui més
eficient i competitiva.

Dijous 13 de juny

17.00 h Presentació de la Jornada
17.05 h Primeres passes de l’empresa amb l’Administració Tributària i la
Seguretat Social
 Identificació. Certificació digital
 Règims de tributació de l’empresari individual. IRPF. Rendiment
net
 Alta fiscal (AEAT), epígrafs i modelatges més comuns
 Alta a la Seguretat Social. El RETA
19.30 h Fi de la Jornada

17.00 h Obligacions comptables-fiscals de l’autònom
 IRPF
- Obligacions comptables. EDN/EDS. Llibres
- Quines són les despeses deduïbles de l’activitat?
- Model 130. Informació de retencions, pagaments a comptes i
deduccions
- Aspectes rellevants en inspecció tributària
 IVA
- L’IVA, aspectes fiscals pràctics de l’Impost del Valor Afegit
- Reglament de facturació
- Model 303. Desglossament de l’IVA suportat
- Aspectes rellevants en inspecció tributària
19.30 h Fi de la Jornada
Totes les ponències seran impartides pel Sr. Carlos Lamote de Grignom
Aranda, de l’empresa ALC-Assessors, SCCL.

Organització

Lloc de realització
Centre Empresarial de la Terra Alta
Polígon Industrial "La Plana", Parcel·la 33
43780 GANDESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Consell Comarcal de la
Terra Alta (Tel.: 977 420 018 - A/e: www.terra-alta.cat).

@ruralcat
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