
 
 

Curs 
NOVETATS TRIBUTÀRIES EN IRPF, IS i IVA (Codi 1422) 

EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS 
RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL · LACIONS DEL 

CENTRE. 
EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS 

PRESENCIALS. AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT REALITZARAN 
UN TREBALL COMPROBATORIO 

 
 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS Es fa imprescindible procedir a una anàlisi sobre les característiques del 
nostre teixit empresarial que resulti en la identificació dels seus principals problemes i la recerca de solucions 
. Per al que , en l'àmbit de l'Impost sobre el Valor Afegit , es crea un règim especial del criteri de caixa que 
afronta els problemes de liquiditat i accés al crèdit de les empreses . En relació amb l'Impost sobre Societats , 
s'estableix , amb l'objecte de fomentar la capitalització empresarial i la inversió en actius nous de l' 
immobilitzat material o inversions immobiliàries , afectes a activitats econòmiques , una nova deducció per 
inversió de beneficis per a aquelles entitats que tinguin la condició d'empreses de reduïda dimensió , 
vinculada a la creació d'una reserva mercantil de caràcter indisponible. Així mateix , amb l'objecte d'afavorir 
la captació per empreses , de nova o recent creació , de fons propis procedents de contribuents que , a més del 
capital financer , aportin els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al 
desenvolupament de la societat on inverteixen , inversor de proximitat o « business angel » , o d'aquells que 
només estiguin interessats en aportar capital , capital llavor , s'estableix un nou incentiu fiscal en l'Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques 
PROGRAMA I PROFESSORAT 
IMPOST DE SOCIETATS - Llei 14/2013, de27 de setembre. Deducció per inversió. - Llei 16/2013, de29 
d'octubre. Deteriorament de valors negociables. - Límit a la compensació de BINs. - Manuel Castro de 
Lluna Inspector d'Hisenda de l'Estat. Sotsdirector Adjunt de Planificació i Control, del Departament 
d'Inspecció Tributària, Ministeri d'Hisenda. P.T. CA UNED Balears. 
IMPOST DEL VALOR AFEGIT (IVA) - Nou criteri de caixa. - Supòsits d’Inversión del Subjecte Passiu. - 
Devolució de ingressos deguts, art. 14 Reglament General de Revisió. - Supòsits de modificació de la base 
imposable. Ana Isabel Hernández de Riaño Tècnica d'Hisenda. AEAT a les Illes Balears. Professora Tutora 
del CA UNED Balears. 
IRPF - Bussiness angel - Altres novetats. Javier Mora Pérez Inspector d'Hisenda de l'Estat. AEAT a les Illes 
Balears 
DIRECCIÓ José Manuel Tejerizo López. Catedràtic de Dret Financer i Tributari UNED 
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 20 hores (10 h presencials + 10 h treball a  distància fins el 15 
de juny). 
CALENDARI Presencial: 25 y 26 d’abril de 2014. Divendres de 16,30 a 21,30 h. Dissabte de 9,30 a 14,30 h.  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica, estudiants i titulats universitaris. 1 crèdit 
ECTS, 2 crèdits lliure configuració. 
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a Mallorca i 
s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa. Opcionalment es 
connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. La inscripció del curs és de 30 €. Els 
interessats en aquest curs s'han d'inscriure abans del 26 d’abril 2014. 

Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers. 
Polígon Son Castelló. 07009 
Palma de Mallorca 
Tel 971 434546 Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es 

Seu de Maó 
Claustre del Carme 
Plaça Miranda s / n 

07701 Maó (Menorca) 
Tel 971 366769 Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Seu d’Eivissa 
Edifici Polivalent 

                                        Cas Serres 
                                   07800 Eivissa 

Tel 971 390606 Fax. 971 307022 
                       info@eivissa.uned.es 

 

http://extension.uned.es/indice/idponente/10800
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