
> SESSIÓ / OBLIGACIONS FISCALS 2015 - BARCELONA

Dissabte 10 de gener del 2015 de 10h a 14h
Centre Moral i Cultural del Poblenou
c/ Pujades 176-178  Barcelona 

El novembre del 2014 s’han publicat 
diverses lleis que afecten la gestió de totes 
les entitats sense excepció, el que s’ha 
anomenat la reforma fiscal.
En aquesta sessió s’informarà de les 
obligacions fiscals que té una entitat a 
partir del 2015, fent especial esment a les 
noves obligacions, però sense oblidar les 
obligacions fiscals que ja es tenien fins el 
2014.

1ª PART (de 10 a 11.45 hores – Sessió 
exclusiva per a entitats federades a la FAC)

Obligacions fiscals
• NIF i declaració censal
• IAE
• IVA
• Altres obligacions (182, IRPF...)
• Beneficis fiscals Llei 49/2002 (llei de  
 mecenatge)

Altres novetats 2015
• Llei de Prevenció de Blanqueig de   
 Capitals
• Llei Transparència

2ª PART (de 12 a 14 hores – Sessió 
oberta a altres entitats)

Reforma fiscal
• Impost de Societats
 - Obligacions comptables
 - Implicacions per a l’any 2015
• Model 347 – operacions amb terceres  
 persones
• Certificat digital

Diferents propostes i solucions davant la 
nova situació

DURADA: 4 hores. De 10.00 a 14.00h
Acreditacions a les 9.30 hores assistents a 
la 1a part 
Acreditacions a les 11:30 hores assistents 
a la 2a part

PREU: Sessió gratuïta, finançada per la 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals

COM INSCRIURE’S: Pots inscriure’t fins 
al 8 de gener a través del formulari que 
trobaràs al web www.ateneus.cat o al 
telèfon 932688130. Places Limitades.

PONENT: Roger Santiago i Casasses

Soci – Director de Gestió de Fundacions i 
Associacions, SL, assessoria laboral, fiscal i 
comptable especialitzada en entitats sense finalitat 
lucrativa en totes les seves formes jurídiques. 
Assessor de la Federació d’Ateneus de Catalunya i de 
molts dels seus socis, entre d’altres. 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat 
Oberta de Catalunya, membre del Col·legi de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Barcelona, membre 
col·legiat al Registre General d’Assessors Fiscals. 
Assessor especialitzat en entitats sense finalitat 
lucrativa. 
Ha impartit diferents cursos adreçats al món 
associatiu arreu de Catalunya, organitzats per 
diferents estaments públics i privats. 

SERVEI COMPTABLE I FISCAL DE LA FAC
Assessorament especialitzat en temes comptables, 
fiscals i laborals que puguin sorgir dins de l’entitat 
per donar resposta a les qüestions més habituals 
per a les entitats, com per exemple l’exempció d’IVA; 
obligacions fiscals i comptables; Impost de Societats, 
entre d’altres. 
Podeu demanar una consulta presencial amb el 
nostre assessor a ateneus@ateneus.cat o trucant al 
932 688 130.


