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Quines van ser les teves motivacions per fer el Màster en Assessoria Fiscal?

Un dia vaig llegir una frase de Benjamin Franklin que em va marcar: “En este mundo no se
puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos”. Reflexionant sobre
aquesta, vaig arribar a la conclusió que amagava una profunda realitat. Quasi tot el que fem a
la vida té un impacte fiscal, i això vol dir haver de pagar uns diners a l’Estat. I és interessant
saber que adquirint els coneixements adequats sobre les normes fiscals, pots optimitzar aquesta
càrrega i pagar menys impostos. Si més no, entendre per què els paguem i com hem de procedir
correctament en totes aquelles accions que tenen aquest impacte. Aquestes qüestions es van
convertir en un repte personal per a mi.
El que pretenia amb el Màster en Assessoria Fiscal era d’adquirir uns coneixements
profunds sobre el funcionament del sistema fiscal espanyol, conèixer aquest
impacte fiscal en els diferents àmbits econòmics existents. En primer lloc conèixer la
fiscalitat empresarial per a saber gestionar tots aquells impostos que tenen relació amb la gestió
fiscal de les empreses com són: l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost sobre Societats, la
fiscalitat internacional, les operacions societàries (constitució, augment i disminució de capital,
fusió, escissió i dissolució de societats, adquisicions,...), la tributació local, etc., de manera que
aconseguís integrar-los i tenir-ne un coneixement global. En segon lloc la fiscalitat de les
persones físiques, entrant en impostos com: l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
l’Impost sobre el Patrimoni, o l’Impost sobre Successions i Donacions; en tercer lloc, altres com
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. I finalment, adquirits
els coneixements de les diferents tipologies d’impostos que integren el sistema fiscal, conèixer
quins drets i obligacions tenim com a contribuents, com ens hem relacionar amb
l’Administració i quins procediments existeixen per a fer-ho.


Com ha estat l’experiència?

La realització del Màster en Assessoria Fiscal a la UPF Barcelona School of Management ha
esdevingut una de les millors decisions que he pres a la vida: va ser un repte personal i
un projecte de vida, que em va permetre donar un salt a la meva carrera professional, així com
créixer tant a nivell personal com acadèmic i professional.
Cursar aquest Màster, és un element clau que et permet diferenciar-te en el mercat laboral
i et fa ser molt més competitiu. Esdevé un viatge que tot just comença en quan acabes els 9
mesos de classes. M’ha permès aprendre i gaudir d’una matèria tant complexa com és la
fiscalitat, en un ambient entre companys molt acollidor. Treballar amb grups reduïts et permet
fer molta pinya i crear llaços d’amistat que a dia d’avui encara continuen vigents. Conèixer
futurs professionals del camp amb qui tindràs l’oportunitat de col·laborar i compartir
inquietuds.
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Què és el que més destacaries del màster?

El que més em va agradar i ràpidament vaig poder detectar, és el nivell dels professors. Són
professionals de prestigi amb qui confia la Universitat i que t’ensenyen allò que millor saben fer,
a través d’una metodologia teòrica-pràctica, on es pot aplicar la normativa fiscal en
casos reals i actualitzats.
Els professors a part de ser docents en el màster, són professionals en actiu, i experts en la
seva matèria. És molt interessant poder viure les diferents perspectives que hi ha: des
d’assessors fiscals de bufets importants i prestigiosos a funcionaris de l’Administració Pública
(com Inspectors d’Hisenda, Agents d’Aduanes, Jutges, etc.). D’aquesta manera, coneixes el dia a
dia de les persones que intervenen en “les dues cares de la mateixa moneda”.


Quins resultats has obtingut després de finalitzar el màster?

Jo venia de l’àmbit bancari amb la idea d’obtenir aquells coneixements necessaris per a donar
un bon assessorament als meus clients, però just acabar el Màster em van oferir d’entrar a
treballar en el Departament d’Administració i Financer de l’empresa on treballo i en la que a dia
d’avui, sóc Director Financer. En aquesta, tinc l’oportunitat d’aplicar els coneixements
adquirits en el Màster pel que fa a la seva planificació, gestió i optimització fiscal.
És molt satisfactori veure que ets capaç de relacionar tots els impostos que composen el
sistema tributari, i que el Màster el permet d’obtenir-ne un coneixement global, per a donar
un bon assessorament o portar-lo a la pràctica en una empresa real.



Una reflexió final

Estudiar aquest Màster a la UPF Barcelona School of Management és una decisió que
tornaria a prendre. Recomano fermament d’aventurar-se en aquesta experiència, sobretot
per tot el procés que es viu durant aquest 9 mesos i la persona en qui et converteixes un cop has
acabat. És un màster que t’especialitza en una matèria diferenciadora en el mercat i que obre
moltes portes. Des del primer dia, tens al teu abast l’assessorament del Departament de
Carreres Professionals de la Universitat, que et faciliten la possibilitat de desenvolupar les
pràctiques professionals en empreses de prestigi.
El secret de l’èxit està en la millora contínua i el continu aprenentatge. I gràcies als
coneixements adquirits a la UPF Barcelona School of Management, veus que tot sacrifici
comporta la seva recompensa. Això m’ha motivat a mi a fer un segon màster, a la mateixa
Universitat, per a especialitzar-me en la Direcció Financera i Comptable de les empreses, gràcies
al nivell i prestigi de la formació que hi pots adquirir.

