
 

  

FORMACIÓ PER A PERSONES EMPRNEDORES I EMPRESES 

 

CONEIX EL QUE POTS I NO POTS DEDUIR EN ELS IMPOSTOS 

PER NO TENIR SANCIONS D’HISENDA 
 
 
Dates:  11 de juny de 2018 

Horari: de 9:00 a 13:00 

Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada 

Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores, empresaris/àries 

individuals, professionals independents, socis/es de societats civils, membres de societats 

mercantils i personal treballador de departaments fiscals. 

Continguts: En els últims temps, l’Agència Tributària ha triplicat el nombre d’inspeccions que 

realitza a les empreses, la qual cosa significa que han augmentat les possibilitats per a qualsevol 

empresari/ària a ser inspeccionat. L’objectiu de la sessió és resoldre dubtes sobre les partides de 

despeses i les partides d’IVA suportat que es poden deduir segons el que marca la llei, posant 

l’accent en aquelles partides que generen controvèrsia. 

- Com buscar consultes generals i com fer consultes vinculats a la Direcció General de Tributs 

- Les despeses deduïbles en l’IRPF:  

o Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses 

controvertides. Es poden deduir: 

 La gasolina, les reparacions, els pàrquings, l’assegurança i l’impost de 

circulació del cotxe? 

 Els subministraments quan es treballa des de casa? 

 El menjar diari? 

 Les despeses de despeses de desplaçaments i viatges? 

 La roba de treball? 

- Les despeses deduïbles en l’Impost de Societats:  

o Quines despeses són deduïbles en  l’IS? 

o Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses 

controvertides. Es poden deduir: 

 Els donatius i liberalitats? 

 Les provisions? 

- L’IVA suportat deduïble en l’IVA:  

o Quin IVA suportat no és deduïble en l’IVA? 



 

  

Expert:  Yolanda Presa Alamillos, de l’empresa Ypaformació, experta en l’àmbit fiscal, laboral i 

econòmic-financer. 

Places: 15 

Inscripcions: Les persones interessades en assistir al curs hauran de complimentar el formulari 
següent: https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1 
 
Preu: Gratuït. Places limitades. 

 

https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1

