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L'ECONÒMIC

EINES

Recorte en color

% de ocupación: 14,01

Valor: 582,91€

Periodicidad: Semanal

LECTURES

Tirada: 19.063

NOMENAMENTS

Porten IVA i/o
retenció d’IRPF
les factures pels
serveis prestats per un
professional en una
empresa dels EUA?
SCOTT ARPAJIAN
Director general de Softonic

TODO LO QUE NUNCA QUISO
SABER SOBRE CONTABILIDAD,
PERO NECESITA CONOCER
José Manuel Lizanda Cuevas
EMPRESAACTIVA
10€

la comptabilitat es pot entendre com un conjunt de
tècniques i convencions
que permeten reflectir els
fets econòmics que afecten
qualsevol empresa o persona en un període determinat, de manera que es puguin obtenir periòdicament
uns documents amb la informació patrimonial, econòmica i financera.

LECTURES

Scott Arpajian ha assumit
la màxima responsabilitat
executiva de Softonic, la
firma de descàrregues
d’internet. Arpajian és llicenciat en ciències de la comunicació per la Universitat de Boston i suma més de
vint anys d’experiència. De
fet, s’incorpora procedent
de Disney, on ha estat vicepresident de desenvolupament de negoci i estratègia
internacional de la divisió
de jocs socials i mòbils.

CONTESTA ORIOL LÓPEZ VILLENA
ECONOMISTA I AUDITOR DE COMPTES

PATRICIA FERNÁNDEZ
Directora de DSV Air & Sea
Iberia a Madrid

La guia per
promocionar la
botiga en xarxa
El camí de qualsevol emprenedor està ple de dubtes
i problemes en les diferents
fases del projecte. El món
del comerç electrònic no
s’hi desenvolupa al marge.
Aquest llibre és un gran
punt de partida per començar a emprendre projectes
en aquest món del comerç
electrònic. L’objectiu principal d’aquesta obra és ajudar a aconseguir que qual-

CONSULTORI FISCAL

IVA O IRPF PELS SER

Nocions de
comptabilitat
per a tothom
La majoria de persones associen la paraula comptabilitat amb alguna cosa molt
complexa i avorrida relacionada amb grans empreses, dades confuses i gràfics
inintel·ligibles. No obstant,
malgrat que a molts ciutadans no els interessi, no tenen més remei que conviure amb ella, encara que sigui
necessàriament per pagar
els impostos, calcular els
ingressos obtinguts o conèixer la seva situació econòmica. El llibre, de 160 pàgines, de José Manuel Lizanda pretén mostrar a tots
aquells que no tenen coneixements previs de comptabilitat uns principis bàsics i
unes tècniques senzilles que
els permeten entendre una
mica més els conceptes i els
documents comptables, així com comprendre millor
les notícies econòmiques i
els perquès dels escàndols
financers. En aquest sentit,

Difusión: 14.015

Patricia Fernández assumeix la direcció de l’oficina
madrilenya de la firma logística DSV Air & Sea Iberia, que té la seu a Rubí.
Fernández és llicenciada en
dret per la Universitat
Complutense,
formació
que ha completat amb estudis de gestió a Esade i
Wharton.

CÓMO VENDER CON ÉXITO
POR INTERNET

El món actual és més
del que sembla, i és per
que cada cop és més h
tual que empresaris de
els sectors venguin
ductes o prestin serv
clients estrangers (de d
de fora de la UE). Dins
quest grup, els empre
que presten serveis pro
sionals (advocats, d
nyadors gràfics, ec
mistes...) han entrat
tard en el món de l’ex
tació. És per això que a
tumen a tenir molts du
en aquests casos, respe
la tributació de les op
cions que realitzen am
seus clients estranger
dubte principal és si
tem fiscalment els se
com ho fem amb els
ductes o si els apliquem
gles diferents.
De fet, la consulta qu
fan fa referència a un s
professional (disseny
gràfic) prestat per un
celoní (per tant, resi
fiscal a l’Estat espany
una empresa nord-am

CONSULTORI SOBRE GESTIÓ

ESTIC PREPARAT PER
Es parla d’una
millora de
l’economia; però
realment estic preparat
per augmentar les vendes
de la meva pime?

En els anys de forta
econòmica i de la co
güent caiguda de la
manda que ha portat
tes pimes al límit, s’h
afegit les grans dificu
per renovar o acons
un nou finançament. A
el moment de planteja
com es pot afrontar aqu
nova conjuntura econ
ca, basada en un augm
de la demanda int
Aquesta és la gran pre
ta: estem preparats
afrontar i aprofitar aq

