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OBJECTIUS: 
Entendre els reptes que es plantegen en l’aplicació de l’IVA i les seves obligacions connexes en la 
situació creada per la crisi sanitària i plantejar solucions atenent a la normativa de l’impost i les 
diferents possibilitats que ofereix. 
 
DESTINATARIS: 
Aquest curs s’adreça a tots aquells professionals involucrats en l’aplicació de l’IVA i el compliment 
de les obligacions tributàries derivades del mateix en la seva pràctica professional. 
 
TEMARI: 

1. Efectes de la crisi en els contractes: devolucions i resolucions contractuals.  
2. Descomptes i reduccions de preu.  
3. La recuperació de l’IVA de crèdits impagats.  
4. Concurs de creditors: impacte per a proveïdors.  
5. Serveis de tracte successiu i, en especial, rendes de lloguer de local de negocis: 

moratòries, condonacions i bonificacions.  
6. Aplaçaments en els pagaments: interessos.  
7. Indemnitzacions.  
8. Canvi en les condicions de l’ús dels béns: autoconsums interns.  
9. Qüestions a tenir en compte davant un eventual canvi de tipus. 
10. Règim especial de criteri de caixa. Impacte tant per al client com per al proveïdor. 
11. Règim especial de l’ajornament de l’IVA a la importació. Avantatges i riscos. 
12. Règim especial de devolució mensual. Beneficis i inconvenients. 

 
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. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
5 hores. 
23 i 30 d’octubre de 2020 de 16:00 a 18:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 90 euros. 
Preu venda públic: 105 euros. 
 
*+info: www.cambraterrassa.org/exit/ 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
Les sessions quedaran gravades i custodiades per la Cambra, per a possibles inspeccions expost per 
part de la Fundae. 
 

L’IVA EN TEMPS DE COVID 
23 i 30 d’octubre de 2020 

De 16:00 a 18:30 hores 
Aula Virtual 

https://www.cambraterrassa.org/exit/
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LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Aquest curs es realitzarà a través d’aula virtual, mitjançant l’aplicació Zoom. 
Els participants rebran per email el link d’accés al curs, així com indicacions al respecte, prèviament 
a l’inici del mateix. 


