Curs de
SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII)
El 6 de desembre de 2016 va publicar al BOE el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la
modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA, que modifica el
Reglament de l'IVA, el Reglament de facturació i el Reglament de Gestion i Inspecció Tributària.
S'estableix l'obligació per a determinats contribuents d'un sistema d'administració de llibres en seu
electrònica de l'AEAT que acosti el moment de registre i comptabilització de les factures al de
realització efectiva de l'operació econòmica amb la finalitat de prevenir i controlar el frau fiscal.
Aquest sistema es coneix com Subministrament immediat d'Informació (SII).

DIRIGIT A:
Al personal del departament administratiu i/o comptable d’empreses i/o autònoms aobligats a
facturar IVA.

OBJECTIUS:
- Resoldre tots els dubtes referents al nou sistema de gestió de l'IVA basat en el Subministrament
immediat d'informació.

CONTINGUTS:
1. El SII i els llibres de l'IVA
a) Àmbit d'aplicació subjectiva
b) Funcionament del sistema
2. Les obligacions de facturació
a) L'obligació de l'expedició de factura. Conceptes generals
b) Formes de compliment de l'obligació de facturació. Expedició de factura completa
c) Factures rectificatives
d) Formes de remissió de les factures
e) Conservació de les factures. Altres formalitats relacionades amb les factures: llibres registre,
declaracions informatives

FORMADOR:
Amadeo Ibarz Campo.
o

o

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
Especialitzat en temes relacionats amb la creació d'empreses, assessoria d'emprenedors,
fiscalitat, control econòmic-financer, màrqueting i informàtica pel Col·legi d 'Economistes de
Catalunya, ESADE, CEF i EAE.
Experiència professional: Economista de FESALC (Federació de Societats Laborals de
Catalunya) Responsable programa INICIA (Generalitat de Catalunya) Assessor d'empreses
en l'àmbit comptable, financer i fiscal. Vicepresident del Grup de Treball d'Emprenedoria i
Creació d'Empreses del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Professor en el Màster de
Dret Societari del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Col·laborador / Docent del Col·legi
d'Economistes de Catalunya. Administrador Concursal.

DATES:
El divendres 19 de maig de 2017
Horari: 9 a 15 h
Durada: 6 hores
Lloc d'impartició: Cambra de Comerç de Valls - C/Jacint Verdaguer,1 - 43800 Valls
Cost: 150 € + IVA /Alumne
Quantitat màxima bonificable: 78 €/alumne

