Temat szkolenia:

System INTRASTAT
Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do
pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży,
agentów celnych i doradców podatkowych.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie tych wyjątków towarowych, które nie są zgłaszane do systemu
Intrastat, a których zgłaszanie jest obowiązkowe z punktu widzenia aktów prawnych.

Opis szkolenia:
System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.
Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest
niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie
towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w
szkoleniu, podczas którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie
przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w
systemie Intrastat.

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:
Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.

Korzyści dla uczestników:
Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach
obrotu.

Czas trwania:
8 godzin dydaktycznych – 1 dzień

Program szkolenia:
•

INTRASTAT – czym jest i do czego służy?

•

Przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT.

•

Zasięg terytorialny systemu INTRASTAT.

•

BREXIT – co dalej po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

•

Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego.

•

Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.

•

Termin ważności deklaracji INTRASTAT.

•

Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.

•

Odpowiedzialność za zgłaszanie danych.

•

Transakcje podlegające zgłoszeniu.

•

Uszlachetnianie – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT.

•

Organizacja systemu INTRASTAT.

•

Uczestnicy systemu INTRASTAT.

•

Progi statystyczne – jak je liczyć, jakie są między nimi różnice?

•

Co zrobić by nie składać deklaracji INTRASTAT.

•

Okres i obowiązek sprawozdawczy.

•

Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?

•

Nomenklatura Scalona (CN).

•

Program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.

•

Forma zgłoszenia.

•

Deklarowanie towarów o małej wartości.

•

System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.

•

SIMSTAT – założenia.

•

Zakładanie konta i generowanie podpisu elektronicznego w PUESC.

•

Budowa deklaracji INTRASTAT.

•

Część praktyczna.

•

Problemy indywidualne.

Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
4. Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TRENER

Mariusz Pawlikowski - agent celny, pracownik firmy „Ekspert Celny doradztwo celne”. Wieloletni
praktyk w zakresie wypełniania deklaracji Intrastat. Na prowadzonych szkoleniach łączy część
wykładową z warsztatami praktycznymi, które angażują uczestników do prawidłowego wypełniania
deklaracji Intrastat. Absolwent i wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej (dawnej Wyższej Szkoły
Cła i Logistyki) w Warszawie.

