
 

 

 

Calendari del curs:  

Dimecres 22 de setembre 

Durada: 6 hores 

Horari : de 09:00 a 15:00h  

Lloc d'impartició: Cambra de Comerç de Valls 

Cost:  150 € + IVA/alumne (78€ Bonificables)  

Curs 

 

OPERACIONS TRIANGULARS 

 Les operacions triangulars són aquelles en què intervenen tres empreses, que se situen en països 
diferents, tot i que hi ha un únic lliurament de mercaderies i únic transport. Aquesta operativa té 
una casuística complexa des del punt de vista documental i sobretot tributari a l’efecte de liquidació 
de l’IVA. En les operacions triangulars, la figura clau és l’intermediari ja que per a els empreses A 
i C es tracta d’una venda i d’una compra, respectivament, sense cap implicació més.  

Objectius:  Entendre què és una operació triangular, i què es pot assimilar. Conèixer els beneficis 
de les operacions triangulars. Com és el tractament de l’impost de l’IVA. Repàs de coneixements 
de l’IVA. 

Continguts:   - Què és una operació triangular intracomunitària, extracomunitària mixta, pura 
- Que és una operació amb dos a Espanya i un tercer país? 
- El tractament de les operacions triangulars a l’Intrastat 
- La tributació de l’IVA en els operacions triangulars 
- Revisió de la Llei de l’IVA, (entre d’altres l’article 21.1) 

 

A qui va dirigit: Gerents i directors d’empreses internacionals, responsables i personal 
administratiu i comercial dels departaments d’exportació i importació, així com als operadors 
logístics i assessors de comerç. 
 

Metodologia:  teòric – pràctic amb exercicis i consultes per part dels alumnes 
 

Docent:  Sr. Juan José Grasa, Màster en Administració i Direcció d’Empreses i Màster en  Direcció 
Comercial i Màrqueting per la Universitat Camilo José Cela de Madrid. Especialitzat en Assessoria 
Tributària, Mercantil i Comptable pel Centre d’Estudis Financers de Madrid. 

 
 

 

Informació i inscripcions: 
CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS 
Dpt. Formació - C/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS 
Tel. 977 60 09 09 – formacio@cambravalls.com   -  www.cambravalls.com 
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