
28 d’abril de 2015 Càpsula formativa: Desenvolupament professional 

La reforma del sistema tributari en vigor des del gener de 2015 implica 
canvis substancials a nivell fiscal que els emprenedors i empreses han de 
tenir en compte, especialment pel que fa a la reforma de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de Societats o l’IVA.  

Aquesta càpsula de 4 hores es centrarà en els aspectes de la reforma que 
poden afectar més directament als professionals, i en com es poden adap-
tar a aquests canvis. A més, es repassaran les obligacions fiscals bàsiques 
a tenir en compte en el desenvolupament d'una activitat econòmica i es 
treballaran els aspectes legals i mercantils bàsics del treball autònom i de 
la creació d'empreses.  

Destinataris 

Professionals amb intenció de constituir-se com empresa, emprenedors que vulguin aclarir dubtes i empresaris en actiu 
que vulguin actualitzar coneixements.  

Programa 
 

ASPECTES FISCALS BÀSICS i NOVETATS DE LA REFORMA FISCAL  

· IRPF (en règim d’estimació directa normal, directa simplificada i d’estimació objectiva: forma de determinació de rendiments i 

llibres fiscals i obligacions comptables), Impost de societats (règim general, règim especial PIMES i incentius fiscals per inici 

d'activitat i micropimes), IVA (règim general i règims especials com el de criteri de caixa).  

· Calendari del contribuent: declaracions trimestrals.  

· Factures: requisits.   

ASPECTES LEGALS I MERCANTILS 

· Elecció de la forma jurídica d'empresa. Règim de responsabilitat de l'empresari, socis i administradors 

· Enquadrament Seguretat Social professionals, empresaris, socis i administradors. Llibres mercantils. 
 

Ponent: Daniel Viader Martín. Advocat i Màster en Assessoria Fiscal pel Centre d'Estudis Financers (CEF). Gerent de l'Àrea 

Fiscal de AUREN ADVOCATS I ASSESSORS BCN, SL. i responsable del Servei d’assessorament fiscal del COAMB. Consultor de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pels Estudis d'Economia i Empresa, ha col·laborat amb diferents entitats com a docent. 

Informació pràctica 
 

Lloc de realització 

Sala de formació del COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è 1a. 
Barcelona. Com arribar: FGC (“Provença”), Metro (L1 “Universitat”,  

L5 “Hospital Clínic”). Bus (43, 44). 
 

Data i horari 
Dimarts 28 d’abril, de 10 a 14 h. 

Inscripcions fins el 17 d’abril o fins omplir places.  

Més informació o dubtes, a coamb@coamb.cat. 

INSCRIPCIONS 

REFORMA FISCAL:  
Com afecta a autònoms i petits empresaris? 

      

                 

 

    Membres del COAMB a l’atur 35 € 

    Membres del COAMB i d’altres  

    col·legis professionals  50 € 

    Persones no col·legiades  70 € 

 

Preus  

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

https://docs.google.com/forms/d/1i8mrhHQPFqJ_vdd0D0qvVqT-cvP-mq-3K5M4ys6skOU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1i8mrhHQPFqJ_vdd0D0qvVqT-cvP-mq-3K5M4ys6skOU/viewform
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=6

