Benvolguts/des companys/es,
Us informem que finalmente l’ Apunt tècnic sobre: Fiscalitat de les diferents modalitats de
finançament de les Fundacions será el dimecres, 26 d’octubre de 2022 de 16.00h a 180.00h en format
mixt, presencial a la Seu de la Delegació Catalana (c/ Provença, 281, baixos) i via Zoom.
El programa de la sessió és el següent:
•

•
•

•

•

Els incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002)
o Donacions, donatius i aportacions
o Crowdfunding
o Activitats prioritàries de mecenatge
o Convenis de col·laboració empresarial
Subvencions i transferències de les entitats públiques
Ingressos patrimonials
o Ingressos per arrendaments
o Deure de reinversió
Ingressos d’explotacions econòmiques
o Explotacions econòmiques exemptes
o Estructures per a l’esponsorització d’activitats d’I+D+i mitjançant una AIE.
Optimització de l’IVA com a font de finançament de les fundacions

Anirà a càrrec dels nostres companys i membres del Grup de Treball de ESFL de la Delegació Catalana,
en Jordi Casals i Joan-Anton Abad.
Aquest apunt està obert també a col·laboradors. En tot cas, és imprescindible que tant associats com
col·laboradors s'inscriguin, mitjançant l'enllaç en la nostra web que s'indica seguidament.

Recordeu que, per assistir a l’apunt tècnic, és imprescindible identificar-se amb vídeo. Es prega a tots els
assistents tenir el vídeo encès.
Us recordem a tots aquells que ja estàveu inscrits al 26/09/2022 que confirmeu que seguiu interessats en assistir
el proper 26 d’octubre.
Les places són limitades per rigorós ordre d'inscripció, sent la data límit d'inscripció el 21 d’octubre de 2022.
La NO assistència a l'activitat no eximeix del pagament de la quota d'inscripció. Cancel·lacions per escrit 48
hores abans de l'inici de l'activitat.
Els preus d'aquest apunt són de:
ASSOCIATS
COL·LABORADORS

20€
40€

+ IVA 21%
+ IVA 21%

24,20€
48,40€

En cas que hi hagi documentació us serà posada a la vostra disposició juntament amb l'enllaç per a la
connexió el mateix dia de l’apunt abans de les 13.00h
Rep una forta abraçada,

Joan-Anton Abad Ribalta
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