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Meta =========== Introducció

Les empreses han de treballar sovint en mercats internacionals, sigui en mercats
intracomunitaris sigui amb països fora de la UE, els anomenats tercers països.

La gestió acurada i eficient dels processos d’importació, exportació, introducció
i expedició de mercaderies esdevé un element clau per a la competitivitat de
l’empresa.

Davant de qualsevol operació internacional caldrà identificar la normativa apli-
cable, els organismes i institucions competents i els tràmits i gestions que es
requereixen per al trànsit internacional per així poder elaborar la documentació
necessària en la forma i els terminis establerts.

En la unitat “Organismes i normes internacionals” s’analitzen els diferents
organismes i institucions que intervenen en el comerç exterior i s’estudia el
procés de construcció de la Unió Europea, així com els seus òrgans de gestió.
S’analitzen també les dades disponibles als sistemes d’informació de la xarxa que
ens permeten actuar de manera més ràpida i eficient en els mercats internacionals.
Per acabar, s’introdueix la Cambra de Comerç Internacional i es presenten les
clàusules incoterms que regulen les pràctiques comercials internacionals.

En la unitat “Incoterms” s’estudia detalladament el contingut de les onze clàusules
incoterms per tal de determinar quina responsabilitat tenen cadascuna de les parts
del contracte de compravenda, és a dir, tant el venedor com el comprador, i també
per determinar la distribució del cost de l’operació, és a dir, posant el focus en qui
paga les despeses i fins on.

En la unitat “Intercanvis intracomunitaris” veurem les característiques del comerç
intracomunitari que el fan diferent del comerç nacional. Ens fixarem en els
operadors, en els diferents contractes de transport i en la documentació comercial
i també veurem els sistemes de classificació i codificació de les mercaderies. Pres-
tarem especial atenció al sistema Intrastat, utilitzat per recollir les dades relatives
als intercanvis de mercaderies dins de la Unió Europea. Per acabar, estudiarem les
principals característiques de l’IVA, el règim transitori vigent a la UE, els règims
particulars i les obligacions formals dels operadors intracomunitaris.

En la unitat “Origen de les mercaderies” veurem l’origen no preferencial, que
és el que correspon a la mercaderia de països amb els quals no tenim cap acord
comercial i l’origen preferencial, el que correspon a la mercaderia de països amb
els quals tenim algun tipus d’acord comercial. Estudiarem les regles d’origen i
els criteris per determinar l’origen d’una mercaderia i veurem els diferents acords
amb països tercers, en especial els països SPG i països o territoris amb els quals
tenim acord d’Unió Duanera. Per acabar, analitzarem les proves d’origen segons
cada règim, els diferents certificats i els sistemes simplificats per acreditar l’origen
de les mercaderies.
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En la unitat “Barreres al comerç internacional” veurem les barreres aranzelàries
i no aranzelàries que utilitza la Unió Europea per protegir el seu comerç, com
si fos un sol país, enfront dels països tercers. Quant a les barreres aranzelàries,
veurem els diferents tipus de drets aranzelaris que utilitza i com discrimina en
funció de l’origen i de la mercaderia o com redueix o suspèn els drets d’importació
de forma permanent o temporal. Treballarem les franquícies, les suspensions
i els contingents aranzelaris. Quant a les barreres no aranzelàries, veurem les
restriccions quantitatives, els drets antidúmping, els drets antisubvenció i les
clàusules de salvaguarda, així com els règims comercials d’autorització, vigilància
i certificació que s’apliquen de manera excepcional, depenent del tipus de merca-
deria o del país d’origen o de destí.

En la unitat “La duana i la gestió de les exportacions” veurem les funcions de la
duana i ens centrarem a continuació en els representants duaners i en les diferents
figures duaneres que ens poden facilitar les operacions d’exportació. Tractarem
les exportacions temporals, que són aquelles sortides de mercaderies del territori
de la unió amb l’objectiu de ser retornades en un moment futur, i, per acabar,
veurem la normativa que regula els tràmits duaners i tot l’entramat administratiu
que suposa una exportació.

En la unitat “Gestió administrativa i comercial de les importacions“ veurem com
es fa la valoració de les mercaderies en entrar al Territori Duaner de la Unió, valor
que serveix de base per al càlcul del deute duaner que caldrà abonar a les autoritats
duaneres, com a resultat de l’aplicació de la política comercial de la Unió i també
d’altres gravàmens. Estudiarem com es fa la declaració de les importacions davant
la duana mitjançant el DUA i els diferents tipus de despatx i de circuits previstos,
així com la composició i liquidació del deute duaner.

En la unitat “Dipòsit temporal, Règims especials i Disposició de les mercaderi-
es” veurem com les duanes estableixen vigilància duanera sobre determinades
mercaderies importades que estan pendents d’una declaració definitiva o que
s’han de transformar abans de formalitzar la declaració. Tractarem el dipòsit
temporal i veurem que, per fer front a les diferents casuístiques, hi ha previstos
4 règims duaners especials que gaudiran de condicions d’exempció de drets i d’un
tractament específic de política comercial.

Per a assolir correctament els continguts del mòdul és molt important que es
treballin totes les activitats que es proposen al material web. Cal recordar que
les exposicions orals i l’escriptura, com qualsevol altre aprenentatge de tipus
experimental, només s’aprèn a partir d’aplicar-la i experimentar-la.
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Resultats d’aprenentatge

En acabar aquest mòdul l’alumne/a:

Organismes i normes internacionals

1. Determina organismes i institucions relacionades amb el comerç internaci-
onal, analitzant les seves principals funcions.

2. Organitza un sistema d’informació eficaç per a les operacions de la gestió
administrativa de la compravenda internacional, utilitzant les eines informà-
tiques adequades.

3. Interpreta els termes comercials emprats en el comerç exterior (incoterms),
analitzant les regles oficials de la Cambra de Comerç Internacionals (CCI)
vigents.

Intercanvis intracomunitaris

1. Elabora i gestiona la documentació necessària en les operacions d’introduc-
ció/expedició de mercaderies en el comerç intracomunitari, interpretant la
normativa vigent.

Operacions amb països tercers

1. Estableix i gestiona els procediments administratius de les operacions
d’importació/exportació, interpretant la normativa vigent.

2. Reconeix les diferents barreres al comerç internacional, analitzant la norma-
tiva que les regula.

Gestió duanera

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d’expor-
tació/importació de mercaderies, interpretant la normativa vigent.
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Continguts

Organismes i normes internacionals

Unitat 1

Organismes i normes internacionals

1. Organismes i fonts d’informació relacionades amb el comerç internacional

2. Els incoterms i la Cambra de Comerç Internacional

Unitat 2

Incoterms

1. Les obligacions i els riscos en els incoterms

2. Els costos en els incoterms

Intercanvis intracomunitaris

Unitat 3

Intercanvis intracomunitaris

1. Les operacions intracomunitàries

2. El sistema Intrastat

3. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Operacions amb països tercers

Unitat 4

Origen de les mercaderies

1. L’origen de les mercaderies. Origen no preferencial

2. Origen preferencial de les mercaderies

3. Proves d’origen

Unitat 5

Barreres al comerç internacional

1. Les barreres aranzelàries

2. Les barreres no aranzelàries

3. Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l’exportació
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Gestió duanera

Unitat 6

La duana i la gestió de les exportacions

1. La duana i el procediment d’exportació

2. El despatx d’exportació

Unitat 7

Gestió administrativa i comercial de les importacions

1. El valor en duana

2. El despatx d’importació

3. El deute duaner

Unitat 8

Dipòsit temporal, Règims especials i Disposició de les mercaderies

1. Dipòsit temporal i Règims especials (I)

2. Règims especials (II), destrucció i abandonament


