TANCAMENT FISCAL I
COMPTABLE DE L’EXERCICI
Dia: 13 de desembre de 2018
Hora: de 9:30 a 13:30h
Lloc: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. C. Mallorca, 283, 08008 Barcelona
OBJECTIU:
L’objectiu de la sessió és analitzar els principals aspectes fiscals a tenir en compte en el tancament de l’exercici 2018.
S’explicaran alguns aspectes comptables destacats en el tancament i també altres consideracions en relació amb el nou
model d’informe d’auditoria.
Adreçat a: directors/es financers/es, responsables de departaments d’administració, administradors/es, consellers/es i
membres de la direcció de les empreses.
PROGRAMA
09:30 a 09:40

Benvinguda i presentació de la sessió

TANCAMENT COMPTABLE
09:40 a 10:20

1a ponència: “Projectes de modificació normativa en l’àmbit comptable i últimes consultes de
l’ICAC”. A càrrec de Jordi Boixadera (Auditor i Gerent de l’Àrea Econòmica i Financera d’Auren)

10:20 a 11:00

2a ponència: “L’auditoria, present i futur: resultats després d’un any d’aplicació del nou informe
d’auditoria, requeriments per verificar els canvis provocats per les noves normes comptables i
l’auditoria de la informació no financera”. A càrrec de Mª Eugènia Bailach (Auditora i Sòcia de
l’Àrea d’Auditoria d’Auren)

11:00 a 11:30

Pausa cafè

TANCAMENT FISCAL
11:30 a 12:30

3a ponència: “Determinació de la base imposable. Repàs a les partides d’ingressos i despeses més
recurrents que integren la base imposable de l’impost, basat en criteris recents de la Direcció General
de Tributs”. A càrrec de Daniel Viader (Advocat i Gerent de l’Àrea Fiscal d’Auren)

12:30 a 13:30

4a ponència: “Determinació de la quota a pagar. Tipus de gravamen, deduccions a la quota,
pagaments fraccionats”. A càrrec de Lluís Basart (Advocat i Soci de l’Àrea Fiscal d’Auren)

13:30

Cloenda de la jornada

Inscripció gratuïta per a clients d’Auren.
Import quota inscripció per a no clients d’Auren: 130 €/persona (Formació bonificable per la Fundació Tripartita).
Aforament limitat. Formalitzar inscripcions via e-mail a: merce.roig@bcn.auren.es // Per a més informació: 932 155 989

