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TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL DE 
L'EXERCICI 2016 

 
 

Dirigit a 
 
Personal responsable de la comptabilitat, de les finances i de la fiscalitat de 
petites i mitjanes empreses. Gerents, adjunts a gerència i caps d'administració de 
petites i mitjanes empreses 
 
Objectius 

 

• Entendre el procés y la metodologia del tancament comptable i fiscal  
per tal d'optimitzar la tributació de les societats i comptabilitzar 
correctament les seves operacions, tot aprofundint en la normativa 
fiscal i comptable aplicable. 

 
Continguts 

 
1. El tancament Comptable.  

• Amortitzacions  
• Periodificacions  
• Valoració d’actius financers i passius financers.  
• Existències  
• Pèrdues per deteriorament de valor (existències, immobilitzat, etc..)  
• Subvencions de capital  
• Tall d’operacions per vendes i compres.  
• Provisions i contingències  
• Moneda estrangera 

 
2. El Tancament Fiscal  

• Fet imposable  
• Contribuents – Subjectes passiu  
•  Règim especial d’entitats de reduïda dimensió  
•  Entitats exemptes o parcialment exemptes  
•  Resultat comptable i Base Imposable.   

                 - Ajustos extracomptables 
                 - Incentius fiscals 
                 - Exempció de dividends i plusvàlues 
                 - Reduccions de la Base Imposable.  
                 - Compensació de Bases Negatives 

• Tipus de gravamen i quota íntegra  
• Deduccions de la quota.  
• Comptabilització de l’Impost  
• Règim de consolidació fiscal. 
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Metodologia 
 
 

 
Metodologia teòrico-pràctica. En l’exposició teòrica es revisarà un Guió Model on 
hi figuraran tots els punts claus indispensables i aspectes crítics que cal tenir en 
compte a l'hora de realitzar el tancament fiscal i comptable de l’exercici econòmic 
d’una Societat.  
Quant a la part pràctica es treballaran exemples i casos pràctics per tal de 
facilitar la comprensió de la matèria. 
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització pissarra, canó de projecció i en el lliurament de material de suport que 
complementarà l’exposició docent. 
 
 


