Facturació de conferenciants i activitats
escolars
El procediment per poder portar un conferenciant o fer una activitat escolar (com una sortida
al teatre o una visita tècnica), és molt senzill: bàsicament consisteix en l’aprovació per part del
tutor. En casos especials podria ser necessària l’aprovació de direcció, com per exemple si es
demana una conferència/formació superior a 5 hores.
Hi ha una sèrie de normes a les que s’han d’ajustar les factures d’aquesta tipologia. Aquestes
són:
1. En el concepte ha d’especificar quin professor demana la formació o l’activitat (poden
ser més d’un) i el cicle o cicles implicats.
2. En el cas de que es repeteixi per grups de diferents cicles, podem demanar dues
factures, o si ho preferim només una en la que quedi ben clara la implicació dels cicles.
3. Ha d’incloure l’IBAN del compte corrent on es realitzarà l’ingrés.
4. La factura l’haurà d’enviar al tutor responsable del cicle, no a l’administrador
5. Evidentment continuen aplicant-se la resta de qüestions legals relacionades amb
l’emissió de factures: ha d’incloure dades fiscals de l’emissor i d’EMAV, ha de fer
referència a l’IVA aplicat (encara que sigui exempt d’IVA) i ha de tenir una data de
factura.
Per una altra banda, el preu per hora aprovat actualment per als conferenciants és de 45 €
impostos inclosos. Això vol dir que sí l’activitat de la persona o empresa els obliga a cobrar
l’IVA, el preu per hora haurà de ser de 37,19 € (que al aplicar l’IVA seran els 45 € esmentats).
D’aquí s’haurà de descomptar, si escau, l’IRPF aplicable.
Recordem que l’article que estableix quin tipus de formació està exempta d’IVA, i que ha
d’aparèixer a les factures si se’n volen acollir, és l’article 20 apartat 9 de la llei 37/1992 de
l’IVA. El text podria ser quelcom semblant a:
Exempt d’IVA segons art 20/9 de la llei 37/1992 de 28 de desembre

Si els col·laboradors i proveïdors estan ben informats, ens estalviarem retrocedir factures que
no s’ajustin a les dades demanades
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