Convocatòria de premsa Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya
Denúncia unànime d’empresaris i professionals contra l’augment d’obligacions
formals de les empreses davant de les Administracions Públiques

Proposta conjunta dels col·legis i entitats
empresarials contra els nous sistemes de
notificacions per Internet de l’Agència Tributària
- Les organitzacions empresarials i els col·legis professionals de
Catalunya presenten un seguit de mesures per reformar el nou règim de
comunicacions i notificacions tributàries a través d’internet
- Les entitats empresarials i professional explicaran les greus
conseqüències dels nous sistemes de notificacions tributàries basats
només en internet
Barcelona, 13 de setembre del 2011. Set col·lectius empresarials i professionals de
Catalunya actuaran conjuntament contra l’augment incessant de les obligacions
formals de les empreses espanyoles davant de les Administracions Públiques.
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Pimec, la Asociación
Española de Asesores Fiscales (AEDAF), el Col·legi de Titulats Mercantils i
Empresarials de Barcelona, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya,
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de
Catalunya presentaran de forma conjunta aquest proper dijous 15 a les 11.30 hores a
la seu de Foment del Treball un seguit de propostes per tal de garantir el respecte dels
drets fonamentals dels contribuents.
El mateix dia, abans de la trobada amb els periodistes, aquestes entitats celebraran
una jornada-debat sobre aquest tema on es preveu assisteixin uns 400 professionals.
La trobada informativa comptarà amb la presència de representants de cadascuna de
les entitats convocants, i actuant com a ponents:
• Luis M. Alonso, catedràtic de Dret Financer i Tributari
• Joan Mª Gimeno, economista
• Leonardo Cárdenas, advocat
• Avelino Vázquez, titulat mercantil i empresarial (moderador)

Més informació: Premsa i Comunicació. Gemma Martí. Tel. 687 84 66 08.
gabinetpremsa@gestors.net – colcatalunya@gestors.cat - http://www.gestors.cat

Roda de
premsa

Presentació de propostes contra el nou sistema de
notificacions i comunicacions tributàries a través d’Internet

Dia i hora

Dijous, 15 de setembre a les 11:30h

Lloc

Seu de Foment del Treball
Vía Laietana, 32, Barcelona

Organitzacions que impulsen les propostes contra l’actual règim de notificacions i
comunicacions de l’Administració Tributària:

•

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIO DE BARCELONA
•
•

•

PIMEC

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF)

COL·LEGI DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BARCELONA
•

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA
•
•

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
IL·LUSTRE COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
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