Tematyka szkolenia:

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze
czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Adresaci:
Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje
w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów:
•

logistyki;

•

zakupów;

•

sprzedaży;

•

księgowości;

•

kontroli jakości.

Cel szkolenia:

Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Celem
szkolenia jest poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym
ustalaniem pochodzenia towaru w handlu międzynarodowym. Uczestnicy szkolenia poznają reguły
ustalania pochodzenia towarów, konsekwencje błędnej klasyfikacji oraz najczęściej popełniane błędy.
Czas szkolenia:
8 godzin dydaktycznych – 1 dzień
Program szkolenia:
1. Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów.
2. Umowy międzynarodowe: wielostronne i jednostronne (GSP).
3. Kumulacja pochodzenia.
4. Pochodzenie niepreferencyjne:
a) cło antydumpingowe,
b) środki ochronne,
c) środki zapobiegawcze,
d) środki odwetowe.
5. Świadectwo pochodzenia.
6. Pochodzenie preferencyjne:

a) reguły ustalania pochodzenia,
b) towary całkowicie uzyskane,
c) towary wystarczająco przetworzone,
d) świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR),
e) T2L – dokument potwierdzający pochodzenie unijne.
7. Deklaracja na fakturze – uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia – warunki
otrzymania pozwolenia na stosowanie.
Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
4. Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
TRENER:
dr Izabella Tymińska
Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu
praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed
organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw.
„górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie
doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa
krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych,
Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.
Były pracownik Urzędu Celnego.
Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada
doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów, w transakcjach
łańcuchowych oraz analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem
Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie
uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu
przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce.

