OPERATIVA
INTERNACIONAL
AMB O SENSE
IVA, NO TOTES
LES OPERACIONS
SÓN EL QUE
SEMBLEN

INFORMACIÓ
Dimecres, 18 de maig de 2022, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 120€

OBJECTIUS
És molt habitual que les empreses identifiquin les operacions amb o sense impostos de forma general
sobre la base de identificació del seu client, amb aquesta identificació es produeixen errors fiscals
importants o en el seu defecte impossibilitats de tractes comercials amb el destinatari si no s’entén per
les dues parts les necessitats, amb aquest curs s’aclariran les bases fiscals per aplicar o no impostos
segons convingui en l’operativa internacional.
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica i operativa. El professor
alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup,
per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.

ADREÇAT
Curs adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions
internacionals i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses amb activitat
internacional.

PROGRAMA
1.

Fiscalitat bàsica de l’IVA.
1.1 La factura
• Compliments fiscals actualització 2022
• L’origen de les mercaderies.
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2.

Operacions extracomunitàries:
2.1 Exportació
2.2 Importació.

3.

Operacions Intracomunitàries
3.1 Verificació Cens VIES
3.2 Novetats 2022: Reglament (UE) 2019/2152
• Declaració Intrastat a mercaderies: finalitat, contingut, obligats, terminis, llindar,
valors, agrupacions d’informació, ...
• Model 349 a mercaderies i serveis: finalitat, contingut, obligats, terminis, llindar,
valors, ...

4.

Operacions Triangulars.
4.1 Fiscalització de les intermediacions.

5.

Serveis
5.1 Identificació de la fiscalitat
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