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Dirigit a: 
Gerents, directius, personal administratiu i comercial dels departaments d’exportació i 
importació que vulguin adquirir o millorar els seus coneixements en matèria de fiscalitat 
internacional. 
 

O B J E C T I U S  
 

El tractament de l'IVA en les operacions internacionals és un dels temes que més 
dubtes susciten en les empreses que es dediquen al comerç exterior. L'objecte d'aquest 
seminari és: 

•  Identificar les principals característiques i la gestió de l' IVA a les importacions i  
exportacions; interpretar i gestionar la documentació fiscal del comerç intracomunitari 
(IVA intracomunitari, Intrastat i model 349); actualitzar i millorar els coneixements en 
comerç internacional. 
 

 

P R O G R A M A 
 

1. Gestió de l’IVA en importacions 
1.1 Càlcul 
1.2 Liquidacions 
 
2. Gestió de l’IVA en exportacions 
2.1 Règims especials. 
 
3. Gestió de l’IVA intracomunitari  
3.1 Declaració. 
 
4. Intrastat 
4.1 Finalitat 
4.2 Complementació 
4.3 Operativa 
 
5. Model 349  
5.1 Finalitat 
5.2 Complementació 
5.3  Operativa. 
 
6. Casos pràctics de gestió del comerç internacional 
6.1 Emplenat del model 303 d’IVA 
6.2 Emplenat del model 349 
6.2 INTRASTAT,  

 

 

IVA EN EL COMERÇ EXTERIOR 
OPERATIVA BÀSICA I CASOS PRÀCTICS 
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M E T O D O L O G I A 
 
   La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest curs, 

d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics amb la 

realització de supòsits pràctics, extrets de la realitat empresarial, que són analitzats de 

forma individual i grupal.  Els supòsits presentats permeten una ràpida transferència a la 

realitat empresarial de cadascun/a dels participants.   

  Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la utilització del 

canó de projecció, i en el lliurament de material de suport que complementa l’exposició del  

docent. 
 
 
 
 
 


