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PRESENTACIÓ 

► Objectius del Curs: 

 ● Analitzar des d’un punt de vista teòric i a través de casos pràctics les implicacions fiscals 
derivades de l’obtenció de rendes en territori espanyol per no residents així com a 
l’estranger per residents a Espanya, tant persones físiques com entitats. 

 ● Estudiar la problemàtica de l’aplicació i interpretació pràctica dels convenis de doble 
imposició internacional. Mètodes per eliminar la doble imposició. 

 ● Règimen fiscal aplicable als treballadors desplaçats a l’estranger i a territori espanyol. 

 ● Coneixement dels principals criteris doctrinals i jurisprudencials en aquesta matèria. 
 
 
PONENT 
Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN 
Cap d’Equip de la Dependència Regional d’Inspecció de Catalunya, Seu Tarragona 
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Informació General 
Lloc:  Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
   S’impartirà de forma presencial (aforament de la sala limitat respectant les mesures 
   de seguretat i higiene  establertes per les autoritats sanitàries), i també a través de la 
   plataforma Zoom. 
   Els alumnes inscrits al Curs en la modalitat on-line, podran seguir en directe la 
   ponència, intervenint si ho creuen necessari, i tindran accés a la informació i les 
   sessions gravades, durant el període de durada del curs. 

Durada: Setembre – Octubre 2021 (dilluns). Curs complet: 9 hores 
Horari:  16:30 – 19:30 h. 
Dates:  20 i 27 de setembre 2021 
    4 d’octubre 2021 

Preu Curs:  Col.legiats – 60 euros 
      No Col.legiats – 75 euros 
 
La inscripció s’ha de fer abans del dia 15 de setembre. 
En el cas d’assistència on-line, realitzar la inscripció indicant nom i cognoms de la persona 
assistent (i nom del col.legiat/ada, en representació de qui assisteixen, en cas de no ser el propi 
col.legiat/ada). També s’ha d’indicar l’adreça de correu electrònic de la persona assistent, a on 
enviarem l’enllaç de connexió. 

El càrrec del curs es realitzarà prèviament a l’inici del mateix. En el cas de No Col.legiats, el 
pagament previ a l’inici del curs haurà de formalitzar-se mitjançant transferència bancària. 
 

Inscripcions: a través del telèfon 977 22 45 13 
      o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
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PROGRAMA 

SESSIÓ 1. FUNCIONAMENT NORMATIVA FISCALITAT INTERNACIONAL 

1.  Principi de residència o territorialitat 
  • Concepte de residència fiscal de persones físiques i jurídiques. Acreditació 
  • Conflictes de doble residència en els CDI 

2.  Els convenis per evitar la doble imposició internacional. Interpretació i mètodes   
  per eliminar la doble imposició 

3.  Els paradisos fiscals, països i territoris de nul.la tributació i països i territoris amb 
  intercanvi efectiu d’informació 

4.  Normativa interna: IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 
  • Principis, estructura i subjecció. Rendes exemptes 
  • Elements personals: responsables, representants 

SESSIÓ 2. RENDES OBTINGUDES EN TERRITORI ESPANYOL 

1. IRNR: Tributació de les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent 

  • La noción de establiment permanent 
  • Rendiments imputables a l’establiment permanent 
  • Gestió de l’impost 

2.  IRNR: Tributació de les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent 
  • Aspectes destacables en la tributació de les rendes del treball obtingudes per no   
   residents sense establiment permanent 
  • Retencions, obligació de retenció en cas canvi residència 
  • Qüestions sobre béns immobles: 
   ▪ Tributació d’immobles urbans propietat de no residents persones físiques. 
    Arrendaments vacacionals 
   ▪ Guanys patrimonials derivats de la venda d’immobles 

SESSIÓ 3. RÈGIMS ESPECIALS 

1.  Fiscalitat del treballador desplaçat a l’estranger: 
   ▪ Règim dels treballadors desplaçats a l’estranger. Règim expatriat (model 247) 
   ▪ Exempció art.7.p) LIRPF. Rendiments per treballs desenvolupats a l’estranger.   
    Dietes, règim d’excessos, aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició  
    internacional. Retencions 
  • Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol       
   (Règim impatriats) models 149, 150 i 151 
  • Opció per contribuents residents en UE i EEE 

2.  Gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents. Model 213 

3.  Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes 
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