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Benvolgudes companyes i companys, 
 
 
Hem programat una sessió del Grup d’IS pel proper dilluns, 22 de maig del 2017, de 18.00h a 
19.30h a la Seu de la Delegació (c/ Provença, 281, baixos, de Barcelona), per a parlar de 
novetats a la doctrina administrativa a l’Impost sobre Societats. 
 
Es parlarà entre altres de: 
· El còmput de la reserva de capitalització en grups de consolidació (V4962-16 i V0134-17) 

· La reversió del 30% d’amortització no deduïda en cas de transmissió del be (V3421-16 i V5235-

16) 

· Els escrows i la imputació d’operacions de termini (V5445-16). 

· Canvis a la composició de grups fiscals i els seus efectes en el INCN (V5286-16). 

· La cessió de drets de vot entre societats no genera cap resultat comptable i per tan tampoc 

fiscal (V5322-16). 

· Efectes de l’extinció de grup fiscal per compra d’un altre grup (V5421-16). 

· RFE: Aportació no dinerària branca d’activitat negoci de loteria i posterior donació als fills 

(V5232-16). 

· RFE: Fussió gemel·lar (V0212-17) 

· RFE: Aportació de branca d’activitat vs aportació d’actius (V5446-16). 

La sessió anirà a càrrec  de la nostra companya Blanca Usón. 
 
 
Et recordo que aquesta sessió és gratuïta per associats i de pagament segons aforament pels 
col·laboradors, prèvia 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: 19 de maig del 2017. 
Recordar-vos que les places són limitades. 

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

 

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 http://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-

del-grup-is-novetats-a-la-doctrina-administrativa-a-lis 

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

grup-is-novetats-a-la-doctrina-administrativa-a-lis  

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

sessio-del-grup-is-novetats-a-la-doctrina-administrativa-a-lis  

 
En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada com a molt tard, el mateix dilluns 
abans de les 13.00h. 
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Espero que aquesta sessió sigui del teu interès. 
 

Atentament, 
 
 
Francisco Pretus Labayen 
Responsable del Grup de treball d’IS 
de la Delegació Catalana de l’AEDAF 
 


