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Benvolguts/des companys/es, 

Comencem les sessions del grup de Tributació Internacional el proper  dilluns, 18 de  març de 2019, de 18.00h 
a 19.30h a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos de Barcelona. 

En aquesta sessió us parlarem de: 

 

(i)  DAC 6. Estat de la qüestió. Consulta pública i observacions formulades als efectes de la transposició de 

la Directiva 2018/822. 

 

(ii)  Noció d’abús i beneficiari efectiu a la doctrina recent del TJUE relativa a la Directiva matriu-filial i la 

Directiva de interessos i cànons (article 14 LIRNR). 

 

(iii)  Situació actual dels règims fiscals especials de l’Impost sobre Societats al Principat d’Andorra; 

incidència en estructures internacionals.          

      

Presentaran aquests temes José Blasi i Luis Viñuales. 

 

Recorda 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). En tot cas, 

és imprescindible que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant el link a la nostre web que 

s’indica seguidament. Data límit d’inscripció: 14 de març de 2019. Recordar-vos que les places són limitades. 

IN SITU A BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitats/2019/3/18  

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

internacional  

LLEIDA STREAMING   

https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-grup-tributacio-internacional 
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TARRAGONA STREAMING   https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-grup-

tributacio-internacional  

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix dilluns 

abans de les 13.30h 

Salutacions cordials, 

 

Luis Viñuales Sebastián 

Coordinador del grup de Tributació Internacional  de la Delegació Catalana-AEDAF 
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