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Benvolgudes companyes i companys, 
 
 
La propera sessió del grup de treball de Tributació Internacional serà el proper dilluns, 20 de novembre de 
2017, de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació (c/ Provença, 281, baixos, de Barcelona). 
 
En aquesta sessió parlarem : 

• Conveni multilateral OCDE acció 6 i 14 BEPs; impacte en CDIs i estat de la qüestió, a càrrec del 

company Juan de Roda. 

• Treballs de modificació del model CDI OCDE http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-draft-

contents-2017-update-model-tax-convention.htm,  a càrrec del company José Luis Gaudier. 

• STJUE de 7 de setembre de 2017 (assumpte C-6-16) que analitza la compatibilitat amb el Dret 

Comunitari de les disposicions que s’estableixen en la normativa francesa en relació amb la 

Directiva Matriu-Filiar; impacte sobre l’article 14.1 (h) LIRNR. A càrrec del company Jordi Majoral.  

 
Et recordo que aquesta sessió és gratuïta per associats i de pagament segons aforament pels col·laboradors 
(el dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça), prèvia 
inscripció a www.aedaf.cat  (apartat activitats, buscar l’activitat i inscriure’t o be al link que us adjuntem a 
baix). Recordar a tots els col·laboradors que la seva plaça serà confirma. Data límit d’inscripció: 15 de 
novembre del 2017. Recordar-vos que les places són limitades. 

 
INSCRIPCIÓ IN SITU A BARCELONA https://www.aedaf.cat/activitats/2017/11/20  

 

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 https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-del-grup-

fiscalitat-internacional-conveni-ocde-model-cdi-ocd  

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

fiscalitat-internacional-conveni-ocde-model-cdi-ocd  

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

del-grup-fiscalitat-internacional-conveni-ocde-model-cdi-  

 
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, 
 
 
Luis Viñuales Sebastián 
Coordinador del Grup de treball de Tributació Internacional 
de la Delegació Catalana de l’AEDAF 
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