GUIA PER FER FRONT A LES ÚLTIMES REFORMES FISCALS

Objectius
●

Aquest curs té per finalitat examinar les novetats introduïdes pel Reial decret
633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l'IRPF i el
Reglament de l'IRNR. Aquest té per objecte desenvolupar les mesures
aprovades per la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la
Llei 35/2006 de l'IRPF i el TRLIRNR; així com per adaptar els tipus de retenció i
ingrés a compte als nous tipus establerts pel Reial decret llei 9/2015, de 10 de
juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels
contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres
mesures.

Programa
1. Impost de Societats
● Règim exempció de dividends i plusvàlues
● Retribució administradors i alts directius
● Deducció fiscal de les despeses financeres
● Reserva de capitalització
● Reserva d'anivellament
● Societats civils
● Amortitzacions
● Tipus impositius
2. Impost sobre la Renda de les persones físiques
● Èxit tax
● Indemnitzacions per acomiadament
● Coeficients d'abatiment
● Altres novetats de l'IRPF
● Retencions
● Tipus impositius
3. Altres figures tributàries
● IVA : Inversió del subjecte passiu
● Impost sobre el Patrimoni
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●
●

Impost sobre Successions i Donacions
Impost sobre les Habitatges Buits

Metodologia
Combinació de l'exposició teòrica dels conceptes bàsics amb casos pràctics, extrets de
la realitat empresarial, que seran treballats de forma individual o grupal.
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la utilització
de canó de projecció, pissarra, així com el lliurament de material de suport que
complementarà l’exposició docent.
Ponent
Impartit per Javier Clanchet Genís, Llicenciat en Economia i Dret a la Universitat
Pompeu Fabra amb més de 10 anys d'experiència coma assessor i consultor en l'àrea
financera i fiscal, compagina la seva tasca de consultor i empresari amb la docència en
l'àrea econòmica i fiscal.
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