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FISCALITAT I ENTORN LEGAL 
 

  
Objectius 
 

• Dotar a l’alumne dels coneixements bàsics en matèria fiscal i legal que afecten 
a nivell empresarial. 

 
• Donar al participant les eines necessàries perquè adquireixi  la formació 

necessària i les metodologies de treball i característiques personals per 
treballar com administratiu/comptable o auxiliar comptable en una petita i 
mitjana empresa. 

 
 
Programa 
 

 
1. Introducció a la fiscalitat empresarial 

1.1 Classificació d’impostos 
1.2 Obligacions censals 

-  Concepte 
-  Models 
-  Terminis 

1.3 Calendari fiscal 
 
2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

2.1 Concepte i aspectes generals 
2.2 Rendiments d’activitats econòmiques i professionals 

-  Estimació directa  
-  Estimació objectiva 

2.3 Pagaments fraccionats, terminis i models 
2.4 Obligacions formals 
2.5 Aplicació de la tarifa: quota íntegra 
2.6 Deduccions de la quota 
2.7 Retencions 

 
3. Impost sobre el Valor Afegit 

3.1 Concepte i exempcions 
3.2 Base imposable i tipus impositiu 
3.3 Règims especials 
3.4 Obligacions formals, models i terminis 
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4. Impost sobre Societats 
4.1 Concepte i àmbit del impost 
4.2 Determinació de la base imposable 
4.3 Deute tributari 

-  Tipus de gravament  
-  Deduccions 

4.4 Gestió del impost 
-  Pagaments a compte 
-  Declaracions 
-  Models 
-  Terminis 

 
5. Altres impostos i obligacions legals 

 
 
 
 
Metodologia 
 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de 
supòsits pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma 
individual i grupal.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, equips informàtics amb els últims programes per 
la realització de la comptabilitat informatitzada i la ofimàtica i el lliurament de 
material didàctic de suport que complementarà l’exposició del docent 
 
 


