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Apreciats/des companys/es,  
 
El proper dilluns, 8 de maig del 2017, de 18.00h a 19.30h  a la Seu de la Delegació (c/ Provença, 281, 
baixos de Barcelona) farem la primera sessió del grup de ESFL. 
 
Parlarem de la incidència de l’Impost sobre el Valor Afegit a les Entitats sense Finalitat Lucrativa.  
Aquestes entitats tenen com a problemàtiques, en primer lloc la no subjecció de determinades 
operacions,  l’exempció i en altres casos l’actuació com a subjectes passius amb obligació de repercutir 
l’impost en determinades operacions. En segon lloc s’analitzarà la problemàtica de la determinació de la 
base imposable en aquestes entitats quan aquestes reben subvencions. S’analitzarà la doctrina emesa pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest tema i en concret la sentencia coneguda com Le Rayon 
d’Or.  
 
Aquesta sessió anirà a càrrec de Jordi Casals Company, soci de Faura-Casas i d´un servidor.   
 
Et recordo que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a col·laboradors 

pagant una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l’existència de places lliures a la 

sala (el dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça), 

és imprescindible que els col·laboradors, també facin la seva inscripció a www.aedaf.cat (apartat 

activitats, buscar l’activitat i inscriure’t o be al link que us adjuntem a baix). Data límit d’inscripció: 4 de 

maig del 2017. Recordar-vos que les places són limitades. 

 
INSCRIPCIÓ IN SITU A BARCELONA http://www.aedaf.cat/activitat/sessio-del-grup-esfl  

 

 

Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les diferents 

Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho mitjançant els enllaços 

següents: 

 

GIRONA VIA STREAMING   

LLEIDA VIA STREAMING http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-del-grup-esfl-

questions-controvertides-en-materia-de-liva  

TARRAGONA VIA STREAMING  http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-

del-grup-esfl-questions-controvertides-en-materia-de-liva  

 
 

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada com a molt tard, el mateix dilluns abans de les 
13.00h. 

 
Espero que aquesta sessió sigui del teu interès. 

 
Atentament, 
 
Joan-Anton Abad Ribalta 
Grup de ESFL 
Delegació Catalana de l’AEDAF 
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