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IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL
DE GRADUATS SOCIALS

DE TARRAGONA

SESSIÓ INFORMATIVA sobre
NOVETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
17 GENER 2013
El proper dia 17 de gener, a les 12:00 hores, tindrà lloc al Saló
d’Actes del nostre Col·legi una Sessió Informativa sobre NOVETATS DE
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.
L’Agència Tributària realitza una convocatòria als graduats socials
de les comarques de Tarragona, per donar a conèixer tota una sèrie de
novetats de l’Agència Tributària i per a més comoditat dels
col·legiats, tindrà lloc en el nostre Col·legi.
El ponent d’aquesta Sessió Informativa, Sr. VICENTE TEODORO MARTÍNEZ,
Cap de la Secció de Renda de Gestió Tributària, ens informarà dels
següents continguts:
- Novetats normatives de l’any. En especial:
1) Nous tipus d’IVA i retencions.
2) Nous terminis de declaració en els models 184 i 347.
3) Declaració informativa de béns i drets a l’estranger.
4) La tipificació com a nova infracció de la presentació d’autoliquidacions o
declaracions per mitjans diferents als telemàtics si existeix obligació de
fer-ho per aquests mitjans.
5) La sanció per la presentació de declaracions complementàries/substitutives
fora de termini.
- Informar de les facilitats i eines que els subministra l’Agència Tributària a
través del seu Portal i Seu Electrònica per a la correcta presentació de les
declaracions informatives, i en particular de:
1) Programes d’ajuda per a la confecció de les declaracions informatives.
2) Resolució de les errades detectades en les declaracions presentades.
3) Verificació censal de contribuents.
- Notificacions electròniques amb caràcter obligatori per a determinats
col·lectius (RD 1363/2010, de 29 d’octubre i Orden EHA/3552/2011, de 19 de
desembre), fent èmfasi en les repercussions legals.

Si estàs interessat/da en assistir, efectua la teva inscripció en la
Secretaria del Col·legi:
tf.: 977 22 45 13
e-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Tarragona, 17 desembre 2012

