CENTRE DE SERVEIS A LES ENTITATS
Qüestionari nova fiscalitat

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT
NOM DE L’ENTITAT

CIF ENTITAT

ADREÇA

POBLACIÓ
CENTRE

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

DE SERVEIS A LES ENTITATS

PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT QUE RESPON EL QÜESTIONARI
NOM I COGNOMS

CÀRREC A L’ENTITAT

ESTATUTS
L’exercici econòmic dels vostres estatuts:

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural ☐
L’exercici econòmic va de setembre a agost ☐
No teniu cap article als estatuts que marqui quin és l’exercici econòmic ☐

Aquesta versió del formulari (.doc) no permet marcar les caselles, per tant, poseu una X al costat de la casella que voleu marcar

VOLUNTARIS I TREBALLADORS
VOLUNTARIS
La vostra entitat té voluntaris?

SÍ ☐

NO ☐

Quin tipus de tasques realitzen?
SÍ ☐ NO ☐
Se’ls cobreixen algunes despeses ☐
Quines?

Reben alguna aportació econòmica per la seva tasca?

Teniu algun tipus de contracte de voluntariat amb els vostres voluntaris

SÍ ☐

NO ☐

Teniu els voluntaris de l’entitat assegurats?

SÍ ☐

NO ☐

TREBALLADORS
La vostra entitat té treballadors contractats?

SÍ ☐

Teniu algun professional que us faci cursos, tallers, publicitat,
etc. i que no sigui treballadors vostre, sinó que us facturi per la
feina que us fa?

NO ☐

En procés de regularització ☐

Sí, però sense factura, ens fa un rebut ☐
Sí, amb factura (amb IVA o IRPF) ☐
No ☐

Si treballeu amb algun professional, quin tipus de
feina us realitza?

INGRESSOS EXEMPTS DE L’ENTITAT
SOCIS DE L’ENTITAT
SÍ ☐

NO ☐

La vostra entitat rep alguna subvenció pública

SÍ ☐

NO ☐

Aquestes subvencions, són superiors a 3.000 € anuals?

SÍ ☐

NO ☐

Cobreu quotes de soci?
SUBVENCIONS

INGRESSOS EXEMPTS DE L’ENTITAT
Ajuntament o Patronat ☐
Altres ☐
Quines?

De quines administracions rebeu subvencions?

Rebeu subvencions o patrocinis d’empreses o entitats
privades?

SÍ ☐

NO ☐

Aquestes subvencions, són superiors a 3.000 € anuals?

SÍ ☐

NO ☐

Rebeu donacions públiques o privades?

SÍ ☐

NO ☐

Aquestes donacions tenen alguna contrapartida?
(p. ex. publicitat en una equipació o programa d’actes...)

SÍ ☐

NO ☐

Generalitat ☐

Diputació de Barcelona ☐

DONACIONS

Quina ?

INGRESSOS DE L’ENTITAT
La vostra entitat té ingressos anuals:

Inferiors a 50.000€ ☐

Entre 50.000€ i 100.000€ ☐

Superiors a 100.000€ ☐

INGRESSOS NO EXEMPTS DE L’ENTITAT
La vostra entitat desenvolupa activitats per tenir ingressos?

Quin tipus d’activitats?

SÍ ☐

NO ☐

Barres de bar ☐
Loteria ☐
Actuacions ☐ Cursos i tallers ☐
Altres ☐
Quines?

Venda de productes i merchandising ☐
Servei de menjador ☐ Activitats extraescolars ☐

Quin volum d’ingressos anuals teniu per aquestes activitats, aproximadament?
Quan vosaltres, com a entitat, feu algun tipus d’activitat econòmica adreçada a
tercers (cursos, tallers, actuacions, activitat esportiva...), doneu factura o rebut als
beneficiaris d’aquestes activitats?
Amb IVA ☐

Aquestes factures, les feu:

Sense IVA ☐

Quan realitzeu alguna activitat econòmica (cursos, tallers, viatges,
campionats, serveis de menjador...), cobreu vosaltres la quota als
beneficiaris i després pagueu les despeses o bé els beneficiaris o
participants en l’activitat paguen directament al proveïdor?

Teniu ingressos sotmesos a retenció?

SÍ ☐

NO ☐
No fem factura, fem rebut ☐

Cobrem les quotes des de l’entitat ☐
Paguen directament la quota al proveïdor ☐
Altres ☐
En cas d’altres opcions, expliqueu com ho feu?

Interessos bancaris ☐
Ingressos per lloguers de locals de la vostra propietat ☐
Altres ☐
Quins?

CONEIXEMENTS COMPTABLES
Teniu alguna persona que us porti els temes administratius?

SÍ ☐
NO ☐
En cas que tingueu algú, ens podeu facilitar les dades de contacte:
Nom i cognoms
Telèfon
Correu electrònic

Teniu coneixements bàsics de comptabilitat?

SÍ ☐

Quin tipus de comptabilitat porteu ara a l’entitat?

Comptabilitat de caixa ☐
Pla Comptable ☐ Altres ☐
En cas d’Altres, expliqueu quin tipus de comptabilitat porteu

NO ☐

Utilitzeu algun programa informàtic per portar la comptabilitat?

Quin?

Heu treballat mai amb el Pla Comptable?

SÍ ☐
NO ☐
En cas afirmatiu, quina persona és la que hi treballa?

En cas que hàgiu de presentar la declaració d’Impost de Societats,
esteu interessats de fer-ho a través del Centre de Serveis a les
Entitats del Patronat?

SÍ ☐

NO ☐

Teniu certificat digital de l’entitat?

SÍ ☐

NO ☐

Encara no ho hem decidit ☐
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