
FISCALITAT BÀSICA 
PER AL TEU NEGOCI  
 

15h. 
 
 
 
 

DIRIGIT A 

Responsables d'administració d'empreses 
mitjanes i xicotetes i a qualsevol persona que 
vullga aconseguir els coneixements 
necessaris per a un adequat exercici de la 
gestió i compliment de les obligacions 
tributàries de les seues empreses. 

 

Del 05/06/2019 al 19/06/2019 
Dimecres de 16:00 a 21:00 

230 Euros. 
Máximo  Bonificable  156 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
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OBJECTIUS 

Adquirir una visió global de totes les obligacions fiscals que afecten les 
empreses i als professionals, apreciant la informació que, amb el 
compliment de les mateixes, s'aporta a l'Administració tributària.  
Posseir els coneixements essencials per al correcte compliment de les 
obligacions tributàries que incumbixen a empresaris i professionals. 
Entendre el sistema tributari espanyol, així com els nombrosos tràmits i 
procediments administratius i l'ús de ferramentes de gestió apropiades. 
Al finalitzar el Programa, els participants seran capaços de conéixer 
l'ampli contingut d'obligacions fiscals que incumbixen a la seua 
empresa i als professionals, de  manera que pogueren evitar possibles 
contingències i, si és el cas, optimitzar costos. 
 

PONENT 

Enrique Donnay 
Llicenciat en dret. Màster en direcció d'Empreses. Màster en Assessoria 
Fiscal. Associat Senior. Departament fiscal de l'oficina de València. 
Advocat – Assessor Fiscal. Departament de fiscalitat financera. Àrea de 
Dret. Bancari, Segurs i Institucions Financeres. Oficina de Madrid. 
Advocat – Assessor Fiscal. 

METODOLOGIA 

Eminentment pràctica, combinant les classes teòriques amb 
casos reals que es resolen en l'aula. 
 
 

TITULACIÓ 

Els participants l'assistència dels quals supere el 75 % rebran un diploma 
acreditatiu de la Cambra de Comerç València. 
 

ECONÒMIC FINANCIERA 



PROGRAMA 

 

01_ Introducció. 
• Esquema del sistema tributari.  
• Obligacions formals i materials. 
 

02_ Inici de l'activitat davant de 
l'Administració tributària. 

• L'alta d'empresaris i professionals.  
• Models 036. 

 
03_ Principals obligacions formals. 

• Facturació, NIF, domicili fiscal i 
altres obligacions formals. 

 
04_Pagos a compte. 

• Retencions. 
• Ingressos a compte. 
• Els pagaments fraccionats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05_ El IRPF. 
• Esquema de tributació del IRPF. 
• Tributació persona física vs. 

Societat. 
• Activitats econòmiques: règims 

aplicables. 
• Estimació directa: normal i 

simplificada. Obligacions. 
• Pagaments a compte en el IRPF. 
• Obligacions formals. 

  
06_ L'Impost sobre Societats. 

• Esquema de liquidació. Base 
imposable vs. Resultat comptable. 

• Obligacions comptables i 
registrals. 

• Autoliquidació. 
• Pagaments fraccionats.  

  
07_ Impost sobre el Valor Afegit. 

• Esquema de tributació de l'IVA. 
• Principals aspectes a considerar 

en l'anàlisi fiscal de l'IVA. 
• Operacions internacionals. 
• Els Llibres Registre de l'IVA. 
• Declaracions informatives. 

 


