PRESTAKUNTZA
ARLOA:

EKONOMIA ETA OGASUNA

MODALITATEA:

AURREZ AURRE

HIZKUNTZA:

GAZTELANIA

TALLER: IVA EN LAS ENTIDADES LOCALES
KODEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2019

INFORMAZIO OROKORRA

2019/11/4/3

DATAK

Urriak 16

TOKIA/
IKASGELA

Gasteiz. Lakua. 5.gela
(Donostia-San Sebastian, 1)

IRAUPENA

5 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Irailak 20

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Kontu-hartzailetzaren arloan lan
egiten duten toki-erakundeetako
langileak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

MATERIALA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da

AZPIEGITURA

Ordenagailu eramangarria,
proiektorea, papelografoa,
Internetera sarbidea

IRAKASLEA

DISEINUA




Zigor Eguia. Kontuhartzailea. Elgoibarko
Udala.
Lioba Maiza.
Diruzaina. Eibarko Udala

EUDEL-ALDUNDIAK-IVAP

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

BEZa modu egokian kudeatzeko beharrezko eta aski den ezagutza lortzea eta
ikastaroan zehar planteatu diren zalantzak argitzea.

Administrazio-jardueraren garapenean sor daitezkeen kasuistika
desberdinetan zerga kudeatzeko moduari buruzko ezagutza handiagoa
edukitzea.

Parte-hartzaileek aurretik bidali dituzten galderak argitzea, gure
eguneroko lanean zergaren kudeaketari buruz sortzen diren zalantzak
guztion artean partekatzeko.
Prestakuntza-ekintza amaitzean, ikaslea gai izango da BEZari buruzko ezagutza
orokor handiagoa izateko eta egunerokotasunean aurkitzen dituen egoera
desberdinetan nola eta noiz aplikatu jakiteko.

PROGRAMA

METODOLOGIA

PROGRAMA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA

Tailer praktikoa. Kudeaketari buruzko galderak edo zalantzak idatziz formulatu
beharko dituzte ikastaroan parte hartzen dutenek, IVAPi mezu elektroniko bat
bidalita tailerra hasi baino hogei egun lehenago. Galdera edo zalantza horiek
programan planteatutako gaiei buruzkoak izan beharko dira. Saio batean behar
beste galdera edo zalantza planteatzen ez bada, beste erakunde batzuetan sortu
diren arazo espezifikoak planteatuko dira eta hartutako konponbideak azalduko
dira. Helbide honetara bidali behar dira galderak: miriam-berasategi@ivap.eus
Toki-erakundeetan BEZa kudeatzeari eta planteatutako arazoak konpontzeari
buruzko lantegi praktikoa. Ikastaroko programa irekia da. Planteatutako kasuak
garatu eta argitu egingo dira, eztabaidaren eta talde-lanaren bidez, ikasleek aldez
aurretik proposatu dituzten gaiak kontuan hartuta.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
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ZIURTAGIRIA DIGITALA:
BERTARATZEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2019

PREZIOA

Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala
eskuragarri izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak”
botoia sakatu.

39€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

