WEBINARS ACES 2021
Benvolgudes i benvolguts socis,
Aquest mes de maig iniciem un nou espai de comunicació amb els
socis: els webinars ACES.
L'objectiu és difondre, de la mà d'experts, temes d'actualitat tractats des d'una vessant
molt pràctica i que tinguin interès per a tots vosaltres: canvis en normatives, solucions
tecnològiques novedoses, actualitzacions legislatives, etc. Inicialment hem previst
sessions quinzenals de màxim 1.30h que es faran els dijous al matí.
Els webinars són gratuïts per als socis.
Estem segurs que aquesta fórmula propera, senzilla, i dinàmica serà una bona
alternativa per compartir noves experiències.
La primera sessió que us presentem ara porta el títol:

Sistemes de previsió social en el marc de l’empresa

Dijous, 6 de maig 2021

10.30 – 12.00h

Sessió en línia

PROGRAMA
10.30 - 10.35h

Benvinguda
Anna Zarzosa, directora general de l’ACES

10.35 - 11.45h

Sistemes de previsió social en el marc de l’empresa
Letícia Llobet, responsable del Departament Jurídic de Mutual
Médica
Mónica Sevilla, sòcia de la pràctica de Human Capital Services.
Responsable a l’àrea de Catalunya. Garrigues



Diferents formes de retribució via assegurances per als treballadors i directius.








Tributació d’aquests esquemes en l’ IRPF (per als assegurats) i en l’Impost de
Societats (per a l’empresa)
Aspectes administratius derivats d’aquests esquemes (informació periòdica,
model 345 per l’AEAT, etc.)
Què es la “instrumentació de compromisos pera pensions”, avantatges fiscals.
Nocions bàsiques per distingir la instrumentació de compromisos via pla de
pensions o via contracte d’assegurances
Possibilitat d’instrumentar aquests esquemes amb MUTUAL MÈDICA i
avantatges de fer-ho mitjançant una mutualitat de previsió social.
Breu recordatori de les especificitats d’una mutualitat de previsió social (entitat
asseguradora sense ànim de lucre) i alternativa al RETA envers la resta de
companyies.

11.45 - 12.00h

Torn de preguntes

12.00h

Cloenda
Joan Deu, director de l’Àrea Laboral de l’ACES

INSCRIPCIONS
Podeu fer la inscripció a través del web fins el dimecres 5 de maig a les
16h.
Rebreu l’enllaç per a la sessió dimecres 5 de maig.

Patrocinadors preferents de l'ACES

Patrocinadors de l'ACES

ACES és una entitat associada a:

