Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
Miejsce

Termin

Warszawa / lub ONLINE

2022-08-24 - 2022-08-24

Warszawa / lub ONLINE

2022-11-17 - 2022-11-17

Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:
https://www.jgt.pl/szkolenia,prawo-celne-towary-strategiczne-osc.html

OPIS SZKOLENIA
Cel szkolenia:
Zapoznanie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami w zakresie obrotu towarami strategicznymi
(uzbrojeniem wojskowym i towarami podwójnego zastosowania).
Korzyści z udziału w szkoleniu:
uzyskanie praktycznej wiedzy i możliwość przedyskutowania z wykładowcą sytuacji problemowych z własnej
praktyki,
szkolenie pozwoli rozstrzygnąć kwestie, czy w obrocie handlowym mają Państwo do czynienia z towarami
podwójnego zastosowania.
Na szkoleniu uczestnicy otrzymają wiedzę na temat:
gdzie uzyskać potrzebne pozwolenia,
obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów i składaniem sprawozdań,
zasady stosowania certyfikatu weryfikacji dostawy (CWD) i zasady ewidencjonowania,
ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
dokumentowanie faktu zgłoszenia przez importera organowi monitorującemu zamiaru dokonania przywozu
produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji.
Adresaci szkolenia:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami
strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania, specjalistów ds. logistyki, celnych, pracowników
działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych oraz firm świadczących
usługi pośrednictwa w zakresie towarów strategicznych.
Metody szkoleniowe:
wykład w oparciu o przykłady praktyczne, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków,
wymiana doświadczeń.
Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia
odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji
i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach
technicznych.
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PROGRAM
1. Towary o znaczeniu strategicznym:
uzbrojenie wojskowe,
produkty podwójnego zastosowania,
klasyfikacja towarów i ocena zakresu stosowanych ograniczeń obrotu.

2. Przepisy prawne:
przepisy wspólnotowe i zakres ich stosowania,
wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2012 r.),
rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa
i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania,
przepisy prawa krajowego i zakres ich stosowania,
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa,
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia,
na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

3. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania:
generalne unijne zezwolenia na wywóz,
zezwolenia indywidualne,
zezwolenia globalne,
zezwolenia krajowe generalne,
zezwolenia na usługi pośrednictwa.

4. Zasady stosowania kodów dla towarów o znaczeniu strategicznym:
identyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym,
numer kontrolny towarów strategicznych,
klasyfikacja taryfowa towarów podwójnego zastosowania,
przypisy w systemie ISZTAR,
kody stosowane w polu 44 dokumentu SAD dla towarów strategicznych (wspólnotowe i krajowe).

5. Tryb postępowania z towarami podwójnego zastosowania:
wewnątrzwspólnotowy obrót towarami podwójnego zastosowania,
zgłoszenie zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania,
import i eksport towarów podwójnego zastosowania,
możliwość przyjmowania oświadczeń wykazujących nie strategiczny charakter towaru, wzór oświadczenia,
dokonywanie czynności związanych z wywozem, przywozem i tranzytem towarów o znaczeniu strategicznym
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w miejscach uznanych,
wyprowadzenie z obszaru celnego Wspólnoty towarów o znaczeniu strategicznym, zgłoszonych do wywozu
w innym kraju członkowskim.

6. Kontrola eksportu w USA:
embarga (kraje objęte embargiem i zakres embarga),
wykaz kontrolowanych produktów i technologii uwzględniony na liście kontroli handlowej (CCL),
eksport towarów nie objętych numerem ECCN, a przypisanych do kategorii CCL (zwanej EAR99).

7. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

MIEJSCE
SZKOLENIE ONLINE:
Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do
Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy
z wyprzedzeniem 1-dniowym.
SZKOLENIE STACJONARNE:
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15
minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych,
doświadczony szkoleniowiec.

CENA
690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto
690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70%
ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.
SZKOLENIE ONLINE:
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia
szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc
techniczną w razie potrzeby.
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Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia
szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
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