”AVANCI’S ALS CANVIS DE L’ ESTIMACIÓ OBJECTIVA “MÒDULS”, S.C.P i C.B. “
PLANIFIQUI JUBILACIONS, HERÈNCIES, SUCCESSIONS EMPRESES FAMILIARS I
RESPONSABILITATS PENALS“
JESÚS FELIU CONSULTORS té el plaer de convidar-lo a la jornada “PLANIFIQUI I AVANCI’S ALS
CANVIS DELS “MÒDULS”, el proper 6 d´Octubre a les 18.30h.
Es donaran a conèixer els canvis legislatius de l´Estimació Objectiva “mòduls“ i societats civils
privades, així com la repercussió fiscal tant en l’ IVA com en l’ IRPF, donat que aquests canvis
poden provocar modificacions importants en l’economia de les famílies i les empreses.
S’exposaran les noves obligacions comptables que entren en vigor l’1 de gener del 2016
per tal que puguin planificar les accions a dur a terme.
També es farà una sessió informativa sobre la importància de les jubilacions, en el moment
actual i la planificació successòria, tant a nivell particular com professional.
Data: 6 d´Octubre de 2015
Hora i Lloc: 18.30h – Montepio Conductors
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Adreça: Plaça de Sant Jordi, 1
Població: Manresa

Recepció dels assistents.
Benvinguda.

A càrrec del Sr. LLORENÇ JUANOLA , President del Montepio Conductors

“Novetats reforma “mòduls“, CB i SCP

A càrrec del Sr. RAFAEL ALCOBA, director banca privada Catalunya Central de la
CAIXA.

“Situació dels mercats financers espanyols i europeus i estimació futur”.

A càrrec del Sr. RAFAEL ALCOBA, director banca privada Catalunya Central de la
CAIXA

Exemple pràctics en els canvis de la Tributació

A càrrec del Sr. XAVIER PARRA, economista de Jesus Feliu Consultors

Planifiqui la jubilació, herències, successions i responsabilitats penals

A càrrec del Sr. JESUS M. FELIU, administrador de Jesus Feliu Consultors

Precs i preguntes.
Cloenda.

A càrrec del Sr. JESUS M. FELIU, administrador de Jesus Feliu Consultors

Per confirmar la seva assistència poden trucar al telèfon de Jesús Feliu Consultors 93.875.35.20, al
correu electrònic: info@feliuconsultors.com, o bé a les associacions o gremis col.laboradors de l’acte.
Assistència per rigurós ordre d´inscripció.

COL.LABORADORS

