I ARA ... QUÈ FEM?
PRESENTACIÓ: L’augment de l’IVA es fa efectiu a partir del dia 1 de setembre. En aquest context, les empreses de
comerç estan reaccionant de forma diversa: algunes empreses anuncien amb grans titulars que aquest augment no
afectarà el preu final que haurà de pagar el client; altres pensen el contrari; i n’hi ha algunes que encara no s’han
posicionat, perquè no tenen clar quina estratègia aplicar.

I la teva empresa... ho té clar?
OBJECTIUS: Plantejar d’una forma pràctica i entenedora què pot suposar per a una empresa de retail el fet de
repercutir o no l’augment de l’IVA en el preu a pagar pel client.
A partir d’exemples pràctics, es mostrarà què comporta la decisió que prengui l’empresa, tant si decideix repercutir
l’IVA en el client com si decideix el contrari.
DIRIGIT A: Propietaris d’establiments comercials, responsables financers i de màrqueting, responsables de retail,
directors de comerços, i coordinadors o supervisors de punts de venda.
CONTINGUT: A partir d’exemples concrets de situacions que es poden donar en comerços de diferents sectors, el
ponent mostrarà quines són les conseqüències de la decisió que prengui l’empresa:
a) En cas de no repercutir l’IVA en el client, i la pèrdua de marge que pot representar aquesta decisió.
b) En cas de repercutir l’IVA en el client, i quines són les conseqüències pel que fa la possible pèrdua de
clients degut a l’increment dels preus.
En aquesta línia, també es tractarà l’impacte que té en el compte de resultats la política de descomptes i
baixades de preus constants que sembla arrelar-se cada dia més en el comerç.
Els participants també podran fer les seves aportacions i resoldre dubtes que puguin tenir.
PROFESSOR: Sr. Xavier Badia, Diplomat en Ciències Emprerarials (UB) i postgrau en Control de Gestió. Director
de consultoria d’empreses a Aditio Consultors. Imparteix l’assignatura “Gestió econòmica i financera de l’empresa
comercial” a la carrera universitària que imparteix ESCODI.
QUAN: Dilluns, 17 de setembre de 2012, de 14:30h a 16:00h.
ON: Seu d’ESCODI a Terrassa (Vapor Universitari, c Colom 114 1er pis, 08222 Terrassa).
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Matrícula GRATUÏTA (cal fer inscripció)
Tel. 93 7839745 (de 9h a 17:30h), o al correu sfava@escodi.com.
Inscripció via web a l’enllaç: http://www.escodi.com/agenda.php?dInici=2012-09-17&idC=91
Places limitades (rigorós ordre inscripció).

VINE I COMPARTEIX AMB NOSALTRES - T’HI ESPEREM!!
PATRONS ESCODI:

