CURSOS FOCALITZATS

Comerç internacional
Gestió administrativa del comerç internacional
Codi 03190805

Objectius:

Aquest curs ofereix una formació completa sobre l’operativa administrativa que cal dur
a terme dins un departament de comerç exterior, tot combinant la teoria amb la pràctica
i facilitant als alumnes uns coneixements amplis d’aquesta matèria. Està adreçat tant a
aquelles persones que volen iniciar-se en el món del comerç internacional des de l’òptica
del dia a dia com a aquelles que, per raó d’haver-se incorporat a una nova empresa o bé
a un nou departament, necessiten poder dominar amb rapidesa l’operativa pròpia d’una
empresa activa dins un entorn internacional.

Cambra de Comerç de Sabadell

Temari:

• El comerç internacional. Introducció i conceptes previs
• Els documents usuals en el comerç internacional. Codificació
• Els INCOTERMS 2010
• Els intercanvis intracomunitaris. IVA i INTRASTAT
• L’exportació:
- Concepte i règims comercials
• L’enviament de mostres
• Gestió de risc a l’exportació
• Transport Internacional
• La importació:
- Règims comercials
- L’origen de les mercaderies
- L’aranzel i altres mesures de política aranzelària
• Importació i exportació temporals
• Règim de perfeccionament actiu, passiu i altres règims
• Mitjans de pagament internacional: xecs, transferències i cobrances
• Finançament internacional
• El crèdit documentari:
- Teoria i pràctica
• Formes d’internacionalització de l’empresa
• Visita al port de Barcelona
• Test global

CURSOS FOCALITZATS

Professors:

Anna Sallés. Advocada especialista en comerç internacional.
Joan Valls. Economista. Director de l’Àrea d’Assessoria, Promoció i Formació de la
Cambra de Comerç de Sabadell.
Laura Rodríguez. Llicenciada en dret. Cap d’assessoria en comerç internacional de
la Cambra de Comerç de Sabadell.

Cambra de Comerç de Sabadell

Durada: 60 hores (57 hores bonificables)
Dates: del 8 de març al 7 de juny de 2019
Horari: els divendres, de 9.30 a 14.30 h (el dia 7 de juny l’horari serà de 9.30 a 11.30 h)
Drets d’inscripció:
660 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
880 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
1.100 per a la resta de participants
Inclou documentació i visita al Port de Barcelona
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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