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Benvolguts companys 

El proper dilluns, 12 de juny del 2017 de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació (c/ Provença, 

281, baixos de Barcelona) tenim programada una sessió del  grup Tributació Indirecta (IVA). 

Vist el gran rebombori que ha ocasionat el compliment del SII, molts de nosaltres ens hem trobat 

amb diferent tipus de problemes alhora d’interpretar els paràmetres a incorporar en el SII. Creiem 

que en moltes ocasions aquest inconvenients venen derivats de la falta de profunditat en el 

coneixement del Reglament de facturació que tenen els nostres clients, a la vegada que en la 

nostre capacitat de per poder ajustar diferents mancances que aquest tenen en els seus 

procediments comptables respecte de la informació que ara serà objecte de subministrament. És 

per aquest motiu, que hem cregut convenient fer una sessió per aprofundir sobre el Reglament 

de Facturació i la seva aplicació pràctica versus el SII. 

Aquesta sessió anirà a càrrec del vostres companys Albert Folguera, Gabriel Segura, Maria Dávila 

i Jordi Bertran. 

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: 9 de juny  del 2017. Recordar-vos que les places són 

limitades. 

 

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

tributacio-indirecte  

 

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

Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona, si us voleu inscriure aquí teniu l’enllaç: 

 

GIRONA VIA STREAMING  http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-grup-

tributacio-inidrecte-reglament-de-facturacio-per-a-la-c  

 

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

tributacio-inidrecte-reglament-de-facturacio-per-a-la-c  
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TARRAGONA VIA STREAMING http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-

grup-tributacio-inidrecte-reglament-de-facturacio-per-a-l  

 

 

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada com a molt tard el mateix dilluns abans 

de les 13.00h. 

 

Una abraçada 

 

Jordi Bertran Ribera 

Grup Tributació Indirecta (IVA) 

Delegació Catalana. AEDAF 

http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-grup-tributacio-inidrecte-reglament-de-facturacio-per-a-l
http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-grup-tributacio-inidrecte-reglament-de-facturacio-per-a-l

