INVITACIÓ
El president de l'Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)
es complau a convidar-vos a la sessió:

Novetats fiscals i laborals 2019 i informació sobre
el nou conveni col·lectiu de la sanitat privada
que tindrà lloc

el dimarts, 12 de febrer del 2019 a les 9.30hores
a l'auditori de PIMEC
c. Viladomat 174, 08015Barcelona

PROGRAMA
9.30 - 9.40h :Benvinguda institucional
Sra. Elena de la Campa, directora de Relacions Laborals de PIMEC
Dr. Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES
9.40 - 10.45h Quin és l’escenari tributari que ens espera per al 2019?
Sr. Lluís Basart advocat i soci de l'àrea fiscal d’AUREN
- Aspectes fiscals aprovats al 2018 amb incidència al 2019
- Principals novetats introduïdes als projectes de pressupostos per al 2019:





Tributació mínima i canvis en la tributació de dividends i plusvàlues per la
venda de participacions en l’àmbit de l’Impost sobre Societats.
Canvis en els tipus impositius a la base general de l’estalvi, entre altres, en
l’àmbit de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.
Nous impostos: Impost sobre Determinats Serveis Digitals “taxa Google” i
l’Impost sobre Transaccions Financeres “taxa Tobin”.
Modificacions en l’àmbit de la imposició autonòmica:Impost sobre el Patrimoni,
Impost sobre Successions i Donacions, Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats.

- Últims criteris entorn a la retribució d’administradors i consellers executius segons
la sentència del Tribunal Suprem de 26/2/2018 com també de la Direcció General
de Registres i Notariat
10.45- 11.15h Informació sobre el Conveni Col·lectiu de la Sanitat Privada 2018 -2019
i novetats laborals 2019
Sra. Eva Muñoz, advocada i assessora laboral de l'ACES
11.15 - 11.30hTorn de preguntes i cloenda
Dr. Lluís Monset, director general de l'ACES

INSCRIPCIONS
Cal confirmar l’assistència a través del formulari del web abans del 9 de febrer.
Places limitades.
COM ARRIBAR? Cliqueu aquí

#ACESjornada
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