Seminari:
Estratègies Fiscals de les Inversions i
Planificació Fiscal Internacional
Presentació
La situació econòmica actual i la creixent importància del comerç internacional fa que
cada dia sigui més habitual que l’entorn de l’empresa, i fins i tot l’entorn personal,
traspassin les fronteres del propi país d’origen i s’obrin a l’exterior augmentant
notablement les relacions internacionals entre les empreses i els particulars. Aquest
nou escenari planteja noves regulacions, noves normes, i sobretot, noves tributacions
a tenir presents.
Amb una adequada planificació fiscal i els coneixements necessaris sobre fiscalitat
internacional, aquesta nova realitat, lluny de suposar un problema, pot representar un
avantatge competitiu respecte a la situació inicial.
Aquest seminari pretén proporcionar una base per a la comprensió de la Planificació
Fiscal Internacional, així com alguns elements específics per a totes aquelles
empreses i/o persones que vulguin actuar des d’Andorra i tinguin la necessitat de
conèixer la tributació que afecta les operacions mercantils entre diferents països.
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Objectius
Conèixer les bases principals de la Planificació Fiscal Internacional.
Conèixer i entendre la tributació de No residents.
Dominar el problema de la doble imposició internacional i els mecanismes per
evitar-la.
Identificar solucions bàsiques que impliquin Andorra com a origen o destí
d’inversions

A qui va dirigit
Empresaris, assessors i consultors fiscals, directors financers, i en general, tots aquells
professionals que desitgin ampliar els seus coneixements en matèria de planificació
fiscal internacional.
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Contingut

1.

Planificació Fiscal Internacional
a. Introducció a la Planificació Fiscal Internacional
b. Conceptes i principis bàsics de la Planificació Fiscal Internacional

2.

Tributació de No Residents i Convenis per evitar la doble imposició
a. La residència fiscal
b. La doble imposició internacional
c.

3.

Convenis i mesures per evitar la doble imposició

Estructures bàsiques de Planificació Fiscal Internacional
a. Les societats holding i les seves alternatives
b. Estructures de comerç internacional i explotació de marques
c.

4.

Transparència fiscal internacional

Solucions que impliquin Andorra com a origen o destí d’inversions
a. Planificació de la inversió estrangera a Andorra
b. Inversions andorranes a l’exterior
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Professorat : Jaume Torres Segura

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per ESADE.
Des de l’any 1995 està vinculat a l’assessorament estratègic i fiscal internacional a
empreses i persones físiques.
Des del 2003 és soci fundador d’ANCEI Consultoria Estratègica Internacional.
És també President d’AFISA (Associació d’Assessors Fiscals d’Andorra) i membre de
varis Consells d’Administració en societats de capital risc, del sector farmacèutic,...

Professorat : Jaume Coca Martí

Diplomat en Ciències Empresarials per la UOC (Barcelona).
Els inicis de la seva trajectòria professional estan vinculats al sector de la Gestió
Patrimonial.
Des de 2003 és soci fundador d’ANCEI Consultoria Estratègica Internacional,
assessorant a nivell estratègic i fiscal a empreses europees i americanes.
És també Vice-President d’AFISA (Associació d’Assessors Fiscals d’Andorra).
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Calendari i Lloc

Import Inscripció

Durada del seminari: 8 hores

Preu inscripció: 495 €

Dies d’impartició:
19 i 20 de Novembre

Inclou documentació,

Horari:

certificat d’assistència

de 09:30 a 13:30 h.

i Coffee Break

Lloc
LIDERA , S.L.
C/ Bonaventura Armengol nº 10, SALA AMAT, bloc 2, 5ena planta
AD500 Andorra la Vella
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Inscripcions
Es pot realitzar la inscripció al Programa mitjançant la nostra pàgina web www.lidera.ad,
omplint el

formulari d’inscripció,

o

es

pot

sol·licitar

informació

complementària

a

formacio@lidera.ad o bé trucant a les nostres oficines al telf. 80 36 80

Cancel·lacions
En cas de que un imprevist obligui a anul·lar una inscripció, és precís notificar la baixa 5 dies
abans de l’inici del Programa, per tenir dret al reemborsament de l’import total satisfet. Si la
baixa es comunica en posterioritat es reemborsarà el 60% de l’import del programa. Les
cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el programa no tenen dret a devolució.
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