COM TREURE ELS
MÀXIMS BENEFICIS DE
SER ÀUTONOM.

En Josep Maria Gardeñes, president de COELL , us convida a la jornada
dedicada als autònoms per tractar la problemàtica d’aquest sector
empresarial, de forma pràctica , dinàmica i participativa. La jornada
s’impartirà el dia 18 de novembre a les 17h , en la seu de COELL.
Tractarem temes inherents a la figura de l’autònom que sorgeixen en
l’activitat diària , i donarem resposta a qüestions com :
17 h.

Quan començo a guanyar diners en la meva empresa ?
Sra. Esther Pagano . COELL.
Determinació costos fixes, costos variables , i càlcul el punt
mort. Estat de tresoreria.

17.20 h

Puc reduir la càrrega impositiva de la meva empresa ?
Sr. Joan Viaña . Assessoria fiscal de COELL .
Elecció de la forma jurídica més apropiada.
Despeses deduïbles: Concepte, Límits, Criteris d’ Hisenda a les
Inspeccions.
Avanç Reforma Fiscal 2016: En especial mòduls i societats
civils.

18 h

Cotització dels autònoms: bases de cotització i quotes a
pagar, capitalització de la prestació d’atur i la rendibilitat
d’augmentar la base de cotització en el Règim Especial
d’Autònoms a llarg termini.
Sra. Mavi Rogríguez . Assessoria laboral de COELL .
S’informarà sobre les diferents bases de cotització existents,
bonificacions actuals, i es valoraran avantatges i
inconvenients de l’increment de la quota d’autònoms de cara
a la jubilació i altres prestacions.

18.30 h

Pausa – Cafè.

18.40 h

¿ Quina es la millor modalitat de finançament , per a la meva
empresa ? ¿ A quines fonts de finançament puc optar?
Sra. M. Teresa Santacreu Segura. Delegada de BS
Finançament
Finançament per a petites empreses i autònoms - concepte
general. El curt i el llarg termini. Opcions per cada cas i
finançament especialitzat.

19.15 h

Decàleg per una empresa legalment ordenada
Sra. Marta Montserrat . Assessoria jurídica de COELL.
10 apartats a tenir en compte per tal que la nostra empresa
sigui legalment ordenada: els poders, les notificacions,
documentació dels proveïdors, els pressupostos...

19.40 h

Torn de preguntes .
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