	
  
	
  

	
  

Garrigues i REDESSA organitzen un seminari d’actualització fiscal
per a l'empresa aquest dijous al Tecnoparc

La firma d'advocats Garrigues impartirà demà dijous 5 de febrer el Seminari
d'actualització fiscal per a l'empresa 2014 a les instal·lacions de firaReus, al
Tecnoparc. Amb motiu de la reforma estructural del sistema tributari
espanyol i els seus principals impostos, l'objectiu de la sessió és aprendre de
forma pràctica els principals canvis normatius de cara al nou exercici. Més
de 50 professionals del sector ja han formalitzat la seva inscripció a través del
web de REDESSA (www.redessa.cat)
La jornada gratuïta començarà a les 9.30 h i està prevista que acabi a les
13.30 h. El seminari començarà desenvolupant les principals novetats sobre
l'Impost de Societats previstes amb la nova llei per als exercicis 2014 i 2015.
Acte seguit, Pablo Torrano, explicarà els canvis previstos en l'IRPF en matèria
de retribucions, indemnitzacions i en l'esquema de liquidació. Abans
d'acabar, Daniel Valldosera i Susana Rodríguez desenvoluparan dues
conferències sobre les novetats en matèria d'imposició indirecta i la Llei de
societats de capital.
El regidor de Promoció de l'Ajuntament de Reus i president de REDESSA,
Marc Arza, ha presentat aquest seminari d’actualització fiscal de Garrigues
destacant que la societat municipal és el motor econòmic i un punt de
trobada empresarial i de dinamització del territori.
Aquesta és la cinquena jornada que se celebra en virtut de l’acord entre
REDESSA i el despatx d’advocats Garrigues. El conveni establert el 2011 entre
les
dues
parts
té
com
a
objectius
la
formació,
la promoció de l’esperit emprenedor, la projecció exterior i l’assessorament
legal i tributari per a les empreses implantades als vivers d’empreses i les
ubicades a tota l’àrea d’influència de REDESSA.
Garrigues és un despatx internacional d’advocats amb oficines pròpies a 12
països: Bèlgica, Brasil, Colòmbia, Xina, Espanya, Estats Units, Marroc, Mèxic,

Perú, Polònia, Portugal i Regne Unit. Totes les seus estan formades per equips
professionals reconeguts que permet al despatx oferir un assessorament legal
i fiscal global.
La inscripció és gratuïta i es pot fer a través del web de REDESSA
(www.redessa.cat).
Més informació al telèfon 977 300 304.

