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La Regidoria d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, juntament amb Garrigues, 
organitza la jornada sobre Actualització Fiscal per a l’Empresa 2019, que se celebrarà a Reus 
dia 25 de febrer i que serà dirigida per experts d’aquest despatx en cadascuna de les matèries a 
tractar.
El principal objectiu de la sessió és repassar, amb un enfocament molt pràctic, les novetats 
legislatives i els criteris interpretatius més recents en l’àmbit tributari, com també les últimes 
tendències de la inspecció dels tributs. 
Per a això, iniciarem la jornada repassant els principals aspectes que s’han de considerar en 
el tancament de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2019, i incidirem en aquells que puguin 
ser controvertits, com també en aquelles qüestions en què la Direcció General de Tributs o els 
nostres Tribunals s’han pronunciat en l’últim any. A més, tractarem d’avançar possibles canvis 
normatius per a l’exercici 2020.
Exposarem les nostres experiències més recents en procediments d’inspecció i recaptació, així 
com també els criteris doctrinals i jurisprudencials més rellevants del 2019, respecte d’això.
També analitzarem les opcions que, basades en diferents pronunciaments dels Tribunals de 
Justícia, existeixen per obtenir devolucions en l’Impost sobre Societats, a conseqüència de 
normes que puguin o que hagin declarat ja inconstitucionals. 
Finalment, repassarem les novetats més rellevants d’aquest any en l’àmbit de l’IVA, entre elles, 
les relatives al comerç intracomunitari de béns. Així mateix, abordarem l’impacte del Brexit en el 
tractament de l’IVA aplicable a les operacions amb el Regne Unit. 

Seminari d’actualització fiscal per a l’empresa 2019

Esdeveniments

Qüestions rellevants en el tancament de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2019 i 
possibles modificacions
Núria Cabré, sòcia del departament Tributari de Garrigues.

Tendències actuals en actuacions d’inspecció i recaptació. Impugnació de 
declaracions i sol·licitud de devolucions
María Cenzual, sòcia del departament Tributari de Garrigues.

IVA: Pronunciaments recents. Novetats en matèria de comerç intracomunitari de 
béns. Impactes del Brexit
Daniel Valldosera, soci del departament Tributari de Garrigues.
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