Les obligacions fiscals i comptables
de les AMPAs
amb activitat econòmica
Dimecres, 24 d’abril de 2013
Presentació
•
•
•
•
•

Veneu llibres de text o roba escolar o esportiva?
Teniu alguna explotació econòmica (bar, lloguers, venda d’espais publicitaris...)?
L’AMPA ingressa més de 100.000. euros bruts per curs escolar?
Retribuïu col·laboradors o personal per les vostres activitats?
...

Si la vostra AMPA té aquest tipus d’activitat, ha de ser curosa amb les seves obligacions
fiscals i comptables.
Com probablement deveu saber, diverses circumstàncies han suscitat un cert debat públic sobre l’IVA
en les activitats extraescolars i els serveis escolars. Cal dir que no hi ha cap canvi en la normativa
fiscal, però sí nous dubtes sobre la seva aplicació.
Tot i que les activitats extraescolars que habitualment organitzen les AMPAs estan exemptes de
repercutir IVA en les quotes corresponents, no tota activitat, pel sol fet de fer-la una AMPA, gaudeix
d’aquesta exempció. D’altra banda, per la seva naturalesa jurídica, les AMPAs tenen la qualificació
fiscal d’entitats parcialment exemptes de l’Impost de Societats. Moltes d’aquestes activitats que
gaudeixen de l’exempció d’IVA no estarien pas exemptes de l’Impost de Societats.
Per aclarir aquesta qüestió i d’altres, hem programat una sessió informativa sobre les Obligacions
fiscals i comptables de les AMPAs amb activitat econòmica.

Programa i horari
1.

Obligacions fiscals i comptables de les AMPAs
a.
b.
c.
d.

Obligacions informatives
Impost de societats
IVA
Obligacions comptables derivades

A càrrec de Jordi Casals, expert fiscalista i soci-consultor del despatx Faura-Casas.
2.

Alternatives
a.
b.

Gestió directa.
Gestió externalitzada: l’escola o una tercera entitat.

A càrrec de Carles Puig, coordinador del Centre de Suport Escolar (CESEC), i Carles Armengol,
secretari adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
Horari: de 19 a 21h

Lloc de realització
A la seu de la CCAPAC, carrer dels Àngels, 18, 4t, de Barcelona.
A l’altra cara del full trobareu un plànol de situació.

Inscripció
A través del formulari que trobareu, a partir de gener, a la web www.ampas.cat
(Sessió informativa: les obligacions fiscals i comptables de les ampas amb activitat
econòmica). O en aquest enllaç:
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=126
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Data límit d’inscripció: dia 23 d’abril a les 10 h del matí, sempre que hi hagi places
disponibles fins aquell dia. Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció.

•

El curs és gratuït per als membres de les AMPAs associades a la CCAPAC*

•

També hi poden participar membres d’AMPAs d’Escoles Cristianes no associades a la CCAPAC
pagant un import de matrícula de 20 € per participant.
o

Cal fer l’ingrés al compte corrent 2100-3200-91-2201237335. En el camp
concepte/observacions, cal fer constar “(Sessió informativa: les obligacions fiscals i
comptables de les ampas amb activitat econòmica)”.

o

Cal enviar el comprovant de l'ingrés bancari per fax al número 93 317 45 04 fent constar el
nom de la persona inscrita i l’AMPA a la qual pertany.

*AMPAs associades a la CCAPAC
Es considera AMPA associada a la CCAPAC aquella que està al corrent del pagament de la quota
corresponent directament a la CCAPAC o bé a la FACPA, a la FAMPAEC, a la FAPAMAC o a la
Federació d’AMPAS de l’Escola Pia de Catalunya.
A la web www.ampas.cat, a l’apartat “Qui som”, trobareu una relació d’AMPAs associades on
podreu comprovar si la vostra ho està o no.

Indicació del lloc de realització: c. dels Àngels, 18, 4t pis, Barcelona
TREN:
- Renfe - Parada
Barcelona Plaça de
Catalunya
- FFGC - Parada
Catalunya
METRO:
Parada Universitat
(Línies 1 i 2)
Parada Catalunya
(Línies 1 i 3)
BUS: Línies: 14 – 9 – 91
– 120 (i totes les que
passen per P. Catalunya i
P. Universitat)
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