FORMACIÓ CONTINUADA 2017

CURS DE FORMACIÓ FISCAL PER A ARTISTES

DATA: Dies que s'imparteix el curs (11, 13 i 15 de desembre de 2017. (Horari de 17h a 20h)
LLOC: Escola Massana Centre d'Art i Disseny. Plaça de la Gardunya 9, 08001 Barcelona. (Aules
304-305)
PROFESSOR: Rubén Guilanyà, advocat.
INSCRIPCIÓ: enviar correu a paac@paac.cat
PROGRAMA
El curs està programat en 3 sessions de 4 hores. Cada sessió consisteix en una part teòrica i una part
pràctica o taller. El curs té per objectiu familiaritzar-se amb les principals obligacions d’un artista
que està o que es vol posar com a autònom. No es tractaran les obligacions fiscals ni de la Seguretat
Social de les societats o persones jurídiques.

PRIMERA SESSIÓ
1. Què he de fer per començar la meva activitat professional com a artista visual?
Explicarem tots els passos que cal fer per iniciar l’activitat professional com a artista.

1.1. I una vegada en marxa, quines obligacions tinc?
•
•
•
•
•
•

Hisenda
Seguretat Social
Gestió de l’activitat
Llibre de vendes i ingressos
Compres i despeses
Registre de béns d’inversió

• Hisenda: IRPF
Explicació de l’IRPF així com dels diferents impresos que cal presentar, amb una eminent vocació
pràctica.
1.2. IRPF: taller
El taller consistirà en complimentar el model 130, amb diferents variants.

SEGONA SESSIÓ
2.1. L’IVA
Exposarem els diferents règims de l’IVA i les particularitats que afecten al col·lectiu d’artistes
visuals.
2.2. Com ha de ser una factura?
Explicarem els diferents elements que ha de tenir una factura per a què sigui correctament emesa.
2.3. L’IVA: taller
El taller consistirà en complimentar el model 303, amb diferents variants.

TERCERA SESSIÓ
3.1. Obligacions tributàries
Taller IRPF 2
Amb els coneixements adquirits durant les tres primeres sessions, tornarem a complimentar el
model 130, amb situacions més complexes amb la finalitat de consolidar coneixements.
Taller IVA 2
Amb els coneixements adquirits durant les tres primeres sessions, tornarem a complimentar el
model 303, amb situacions més complexes amb la finalitat de consolidar coneixements.

3.2. Facturació nacional i internacional
En un món en el que els artistes teniu relació amb galeries i clients d’arreu del món, resulta
convenient saber quan posem l’IVA i quan posem l’IRPF. Els coneixements ja els tenim de les
primers 3 sessions, ara ho treballarem des d’una vessant totalment pràctica.

