Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej - warsztaty
Miejsce

Termin

Warszawa / lub ONLINE

2022-09-05 - 2022-09-05

Warszawa / lub ONLINE

2022-11-18 - 2022-11-18

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,taryfa-celna-tfc.html

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie jest realizowane w formie wykładowo-warsztatowej. 50% czasu szkolenia jest przeznaczone na ćwiczenia.
Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat zastosowania ogólnych reguł nomenklatury scalonej i posługiwania się Wspólnotową
Taryfą Celną oraz zawartą w niej nomenklaturą scaloną,
Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności dokonywania prawidłowej klasyfikacji towarów, tj. nauczenie
praktycznego ustalania kodów CN.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
uczestnicy szkolenia nauczą się praktycznego ustalania kodów CN,
przekażemy uczestnikom zasady posługiwania się WTC (system TARIC i ISZTAR), a także wyjaśnieniami do WTC,
zapoznamy uczestników z Rozporządzeniami Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji niektórych towarów
w Taryfie Celnej,
uczestnicy zapoznają się z bazą EBTI i działaniem wyszukiwarki do tej bazy a także z zasadami sporządzania
wniosku o WIT,
omówimy także najnowsze orzecznictwo oraz decyzje klasyfikacyjne.
Zdobyte umiejętności pozwolą na samodzielne zaklasyfikowanie towarów, jak również ocenę klasyfikacji stosowanej
przez kontrahentów handlowych.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do:
osób pracujących w działach księgowości, biurach rachunkowych i zajmujących się ustalaniem kodów CN towaru
dla potrzeb określenia właściwej dla towaru stawki podatku VAT w obrocie krajowym i wewnątrzunijnym,
pracowników dokonujących zgłoszeń celnych, agentów celnych, osób składających deklaracje INTRASTAT, osób
ustalających i dokumentujących pochodzenie towaru.
Metody szkoleniowe:
Szkolenie realizowane jest w formie wykładu w oparciu o liczne przykłady praktyczne oraz ćwiczenia (50/50).
Uczestnicy na bieżąco korzystają z Systemu ISZTAR, dzięki czemu nabywają umiejętność swobodnego posługiwania
się systemem. W trakcie zajęć przewidziano również czas na pytania, dyskusję i wyjaśnianie wątpliwości.
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
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technicznych.

PROGRAM
1. Wspólnotowa Taryfa Celna - jej budowa, struktura i zawartość. Zakres stosowania WTC, pojęcie i istota Unii
celnej.
2. Funkcjonowanie systemu TARIC i ISZTAR.
3. Funkcjonowanie systemu HS na świecie.
4. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Ich zastosowanie. Wszystkie reguły zostaną omówione na
licznych praktycznych przykładach.
5. Dokonanie klasyfikacji taryfowej i odpowiedzialność podmiotu związana z zastosowaniem nieprawidłowej
klasyfikacji taryfowej i przyjęciem niewłaściwej stawki celnej.
6. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania. Preferencyjne stawki celne i warunki ich zastosowania.
Weryfikacja dowodów preferencyjnego pochodzenia towarów.
7. Klasyfikacja taryfowa, pochodzenie towaru, a stosowanie cła antydumpingowego.
8. Wiążąca Informacja Taryfowa. Sporządzenie wniosku. Jej uzyskanie, zastosowanie i zakres obowiązywania.
Wykorzystanie bazy EBTI. Posługiwanie się wyszukiwarką WIT-ów.
9. Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej (UE).
10. Decyzje organu celnego określające właściwy kod towaru i rodzaj stawki celnej. Odpowiedzialność karnoskarbowa zgłaszającego. Odpowiedzialność Agencji celnej za działania podejmowane w ramach udzielonego
przedstawicielstwa.
11. Orzecznictwo sądów krajowych i ETS w sprawach z zakresu klasyfikacji taryfowej.

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
5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.
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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.
SZKOLENIE STACJONARNE:
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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