
   

    

 
Curs : Autònoms. Aspectes 
fiscals i gestió d’impostos 
 
 
T’ensenyarem d’una manera pràctica a 
confeccionar els teus impostos.  
 
T’explicarem també les novetats fiscals pel 

2021 i canvis normatius que incideixen directament en el càlcul dels teus 
impostos. 

   
15 i 17 de novembre de 9.30 h a 13.30 h 

 
Objectius:  

Una de les àrees que forma part de la gestió del dia a dia i sobre la que la 
persona empresària ha de tenir coneixements, és l'àrea fiscal.  

 L'objectiu principal del taller és que les persones autònomes 
professionals i les microempreses a través de casos pràctics adquireixin 
una metodologia de registre, càlcul i presentació dels seus models 
tributaris per Internet per dotar-les d'una major autonomia en la gestió 
dels seus impostos i per estalviar-les costos d’administració. 

 I el segon gran objectiu seria informar les persones assistents de les 
novetats fiscals de l'exercici 2022, a l'efecte de que puguin realitzar una 
previsió òptima de la seva fiscalitat. 

 
Programa i continguts: 

 Sessió 1:  

 Objectius: que totes les persones participants entenguin el contingut de les 
declaracions d'IRPF que hauran de presentar a l'Agència Tributaria (models 
130 i 131), a travésde casos pràctics amb els quals es trobin identificades i que 
participants actualitzin els seus coneixements en matèriade l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques. 
 
Contigunts:  
 Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques. 
 Casos pràctics d'estimació directa simplificada d’IRPF: 

 Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en estimació 
directa simplificada atenent a la normativa de l'IRPF. 

 Quin és el contingut i com s'emplena el model 130 d'un/a empresari/ària 
individual. 

 Quin és el contingut i com s'emplena el model 130 d'un/a professional amb 
retencions. 

 Casos pràctics d'estimació objectiva (mòduls d’IRPF): 



   

    

 Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en estimació 
objectiva atenent a la normativa de l'IRPF. 

 Com es calcula un mòdul d’IRPF. 

 Quin és el contingut i com s'emplena el model 131. 
 Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per 

estimació directa o per mòduls? 

 Sessió 2 :  

 Objectius:Que totes les persones participants entenguin el contingut de les 
declaracions d'IVA que hauran de liquidar amb l'Agència Tributària (models 
303 i 390), a través de casos pràctics.i que a actualitzin els seus coneixements 
en materia de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Contiguts: 
 Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 Casos pràctics de règim general d’IVA: 

 Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim 
general atenent a la normativa de l'IVA. 

 Quin és el contingut i com s'emplena el model 303 en tres situacions: 
amb operacions interiors, amb inversió del subjecte passiu i amb 
prorrata. 

 Quin és el contingut i com s'emplena el model 390. 

 Especial referència als passos per reclamar un IVA declarat i no cobrat. 
 Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA): 

 Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim 
especial simplificat atenent a la normativa de l'IVA. 

 Com es calcula un mòdul d’IVA. 
 Quin és el contingut i com s'emplena el model 303. 
 Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per 

règim general o per mòduls? 
 Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA): 

 Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim 

 especial simplificat atenent a la normativa de l'IVA. 

 Com es calcula un mòdul d’IVA. 
 Quin és el contingut i com s'emplena el model 303. 
 Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més 
 tributar per règim general o per mòduls? 
 
Adreçat a: persones autònomes, persones emprenedores i comerços . 
 
Ubicació: Saló de plens. c/ Gran, 61 
 

La inscripció és gratuïta i cal fer-la al SEMPRE; c/Gran, 61 · Tel 93 797 49 00 
www.argentona.cat/sempre o sempre@argentona.cat 

 

Amb la col·laboració dels ajuntaments de Dosrius, Cabrera i Òrrius 
 

 

http://www.argentona.cat/sempre
mailto:sempre@argentona.cat

