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OBJECTIUS: 
Actualització dels coneixements vers a la fiscalitat empresarial, en concret els relatius a: IVA, IRPF, 
Impost de societats  i operacions vinculades. 
 
DESTINATARIS: 
Totes aquelles persones interessades en l’àmbit fiscal de l’empresa i que necessitin actualitzar els 
seus coneixements. 
 
TEMARI: 
Bloc 1: Fiscalitat en la venda internacional de productes i serveis 

1. Àmbit d’aplicació. 
2. Fet imposable: entregues de béns i prestacions de serveis. 
3. Entregues de béns en l’àmbit internacional. 

a) Adquisicions intracomunitàries. 
b) Importacions. 
c) Exportacions. 

4. Prestacions de serveis en l’àmbit internacional. 
5. Obligacions fiscals. 

a) ROI. 
b) Registre comptable. 
c) Obligacions formals en factura. 
d) Liquidacions periòdiques. 
e) Intrastat. 

6. Novetats. 
a) Nou règim de l’IVA de l’e-commerce de 2021. 
b) Nou sistema de finestreta única per als serveis UE de 2021. 
c) Impacte en el Sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) de les 

operacions de tràfic internacional de béns i serveis. 
d) Brexit: impacte de l’IVA del comerç internacional. 

 
Bloc 2: Fiscalitat internacional i Tributació directa 

1. El tractament fiscal de les rendes obtingudes en altres països. L’obtenció de beneficis 
en altres països derivada de processos d’internacionalització i la seva consideració de 
l’Impost sobre Societats a Espanya. 
a) Els convenis de doble imposició. 
b) Obtenció de beneficis empresarials sense Establiment Permanent. 
c) Obtenció de beneficis empresarials amb Establiment Permanent. 
d) Altres rendes: cànons, interessos, dividends, guanys de capital. 
e) Deduccions de quota per evitar la doble imposició internacional. 
f) Els preus de transferència. 

 
 
 
 

FISCALITAT INTERNACIONAL 
10 hores 
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PROFESSORAT: 
Sr. Iñigo Hernández Moneo.  
Manager del Grup Tributació Indirecta d’EY a Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses i Dret i Màster en Dret Fiscal per la Universitat de Navarra, compta amb més de 10 anys 
d’experiència en l’àmbit del dret fiscal i en l’àrea de tributació indirecta. 
 
Sra. Lucía Mérida Tolosa.  
Manager del Grup de Fiscalitat Internacional, especialitzada en preus de transferència. Llicenciada 
en Economia per la Universitat d’Alacant, ha desenvolupat la seva experiència laboral a l’empresa 
privada i a l’administració pública. En concret, a l’empresa privada ha desenvolupat tasques com a 
gerent d’oficines tributàries i analista funcional en diversos projectes relatius al desenvolupament 
de programes d’assistència tributària. A l’administració pública va treballar com a Tècnic d’Hisenda 
de l’Agència Tributària en l’àrea d’inspecció, realitzant actuacions de comprovació fiscal i també de 
selecció i planificació, en les Dependències de Barcelona i Alacant. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
10 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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