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Fiscalitat i Tributació 
Espanyola: principals 
impostos i aplicació 
pràctica
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INICI 5 de maig 2021

FINAL 19 de maig 2021

DURADA 12 horesFCPROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
FISCAL
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Obtenir una estructura clara del 

sistema fiscal espanyol.

Familiaritzar-se amb els 

conceptes tributaris bàsics.

Aprendre a omplir els diferents 

models relacionats amb cada 

tipus d’imposició. 

Aclarir les diferents 

comunicacions que podem 

establir amb l’Agència Tributària 

i els seus efectes 

independentment de la seva 

recepció efectiva.

OBJECTIU/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

SRA. NOEMÍ LÓPEZ

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i Advocada de l’Àrea 
fiscal i tributaria del Despatx Manubens & Associats des del 2015. 
Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centro de Estudios Finan-
cieros i cursos monogràfics sobre Consolidació Fiscal, Planificació 
Fiscal de Patrimonis i Reestructuracions empresarials i operacions 
societàries també pel Centro de Estudios Financieros.  

SR. JUAN JOSÉ OLLÉ

Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliva de Barcelona i Màster 
de Postgrau en Assessoria i gestió tributària a ESADE. Advocat 
integrat a l’àrea de dret fiscal del Despatx Manubens & Associats. Al 
llarg dels seus 20 anys d’experiència ha assessorat a nombroses perso-
nes físiques i jurídiques.  

SR. OSCAR SANCHEZ

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret 
Tributari (Universitat de Barcelona). Actualment, advocat de l'àrea 
fiscal i tributari del despatx Manubens & Associats. Durant els seus 20 
anys d’experiència s’ha dedicat, principalment, al Dret Tributari i Fiscal, 
assessorant a persones físiques i jurídiques i la gestió fiscal i comptable 
integral de clients de diferents sectors econòmics (immobiliari, finan-
cer, activitat professionals...).

L’intercanvi econòmic entre Espanya i el Princi-

pat d’Andorra és tan gran i evident que per donar 

una resposta global als dubtes tributaris i fiscals 

s’ha de tenir un coneixement bàsic de les regles 

del joc tributàries de cada país. Això implica 

conèixer els principals impostos Espanyols, però 

també les comunicacions que actualment podem 

tenir amb l’Agència Tributària per la importància 

creixent d’aquestes especialment a causa de 

l’obligatorietat de l’ús telemàtic en les mateixes. 

Més enllà d’un coneixement teòric, també és 

important donar resposta a l’aplicació pràctica 

de l’àmbit tributari Espanyol, i és per això que en 

aquest seminari centrarem gran part de l’atenció 

en com resoldre les diferents casuístiques en les 

que ens podem trobar en el nostre dia a dia. 

Aquest seminari serà impartit per tres experts 

coneixedors de la legislació espanyola. Dividit en 

tres sessions, durant la primera els advocats 

Noemí López i Oscar Sanchez, es centraran en 

l’IVA i l’Impost sobre el Patrimoni, tenint en 

compte els Models relacionats. La segona sessió, 

dedicada a l’Impost sobre Societats i a les comu-

nicacions amb l’AEAT estarà impartida pels 

mateixos professionals. Finalment, la tercera 

sessió serà impartida pel Sr. Juan José Ollé que 

ens parlarà de l’IRPF i l’Impost sobre successions 

i donacions i els principals models afectes. 

En aquest seminari, amb un enfoc eminentment 

pràctic, busquem resoldre tots els dubtes i 

qüestions que els assistents puguin tenir, vincu-

lats amb els principals impostos espanyols.
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Sessió 1

Principals aspectes i característiques del 
Model 714.

Sessió 2

a. Entregues de bens i prestacions de 
serveis.

b. Operacions intracomunitàries.
c. Importacions i exportacions de bens.
d. Operacions subjectes, subjectes i exemp-

tes i no subjectes.

3. Tipus impositius.

4. Deduccions i limitacions. Prorrata.

5. Liquidació de l´IVA.
a. Model 303 mensual i trimestral.
b. Model 390 de resum anual.
c. Model 349 d´operación intracomunitàries. 

ROI. VIES.
d. Model 952 de modificación de bases. 

Concursos de creditors i crèdits incobrables.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

1. Naturalesa i àmbit d´aplicació.

2. Fet imposable.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

1. Característiques de l’impost.

2. Cessió del rendiment a les CCAA.

3. Subjecte passiu.

4. Meritació. 

5. Esquema de liquidació.

6. Fet imposable.

7. Béns i drets exempts.

8. Base imposable.

9. Base liquidable.

10. Quota íntegra.

11. Bonificacions.

12. Gestió de l’Impost.

13. Tarifa de l’Impost a Catalunya.

14. 
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ONLIVE LEARNING
CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Degut a l’actual situació per la COVID-19 i les mesures recomanades pel Ministeri de Salut, des 
de Lidera oferim en tots els nostres seminaris 10 places presencials i 10 en format onLive 
Learning.

Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es 
connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense 
perdre els beneficis de la presencialitat.

Quines són aquestes millores tecnològiques?

// Càmera panoràmica, perquè no perdis cap detall.

// Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els 
assistents presencials.

// Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els 
companys sense cap dificultat.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.

/// CALENDARI
HORARI: 5 de maig de 15.30 a 19.30 hores
 12 de maig de 09.30 a 13.30 hores
 19 de maig de 09.30 a 13.30 hores

DURADA: 12 hores 
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LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

/// INSCRIPCIONS
IMPORT: 430 €

LA TEVA EMPRESA ES TROBA EN SITUACIÓ 
D’ERTO?

Que això no pari el creixement del teu equip.

Des de Lidera som conscients de l’actual situació de moltes empreses, que degut a la 

COVID-19 es troben en situació d’ERTO o similar. Creiem que en un context com 

l’actual, formar-nos ens ajudarà a seguir creixent com a professionals, i és degut a 

aquest convenciment que des de Lidera volem oferir invitacions a aquelles empreses 

que, afectades per la COVID-19 i en situació d’ERTO, estiguin interessades en assistir 

als nostres programes presencials.

Si t’interessa assistir a aquest programa,
no dubtis en contactar amb nosaltres.
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