Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty
komputerowe.
Miejsce

Termin

Warszawa / lub ONLINE

10 grudnia 2021 r., piątek, godz. 10.00-16.00

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,puesc-pec.html

OPIS SZKOLENIA
Zagadnienia omawiane na szkoleniu: dostęp do platformy PUESC, zakładanie konta PUESC i rejestracja,
poszczególne funkcjonalności platformy PUESC, formularze i sposób ich wypełniania, Mój Pulpit – zasady obsługi,
Systemy Informatyczne Skarbowo-Celne – SISC, Taryfa Celna – zasady obsługi, jak uzyskać numer EORI.
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z funkcjonalnościami i zawartością platformy PUESC oraz przećwiczenie
korzystania z platformy w praktyce, m.in.:
uzyskanie uprawnień e-Klienta,
wypełnianie formularzy umieszczonych na platformie,
przesyłanie dokumentów, odbieranie komunikatów i inne.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy podczas szkolenia oraz warsztatów komputerowych uzyskają praktyczną wiedzę na temat platformy
PUESC, w tym m.in. dowiedzą się:
jak obsługiwać platformę PUESC,
jak uzyskać podstawowy i rozszerzony zakres uprawnień,
jak wygenerować certyfikat celny,
jak wypełnić formularze itp.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się obsługą celno-skarbową w swoich firmach.
Metody szkoleniowe:
warsztaty przy komputerach,
wyjaśnienie pytań i wątpliwości
UWAGA:
W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC - https://puesc.gov.pl oraz na
platformie TESTOWEJ PUESC - https://test.puesc.gov.pl przy zakładaniu użytkownika następuje
przekierowanie na platformę https://te.puesc.gov.pl. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy
wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu
platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas
oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.
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W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także
formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.
Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą
zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe.
Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki
i wygodny fotel :)

PROGRAM
1. PUESC – ogólny opis platformy elektronicznej.
2. Dostęp do PUESC:
a. Podstawowy zakres uprawnień,
b. Rozszerzony zakres uprawnień.

3. PUESC Krok po kroku:
a. Zakładanie konta dla osoby fizycznej,
b. Rejestracja osoby fizycznej – potwierdzenie tożsamości:
Profil zaufany,
Certyfikat celny,
c. Rejestracja firmy lub jej aktualizacja,
d. Rejestracja, aktualizacja, dezaktywacja reprezentacji:
osób fizycznych,
osób prawnych.

4. Katalog e-Usług – omówienie funkcjonalności:
a. e-Klient,
b. e-Zefir,
c. e-Tranzyt,
d. e-Intrastat,
e. e-Export,
f. e-Status,
g. e-Import,
h. e-ICS,
i. e-Przewóz,
j. e-Awizacja,
k. e-Booking TRUCK,
l. e-usługi UE,
m. e-WIT,
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n. e-AEO,
o. CDS,
p. INF,
q. e-PS,
r. REX,
s. Słowniki.

5. Formularze – rodzaje i sposób wypełniania.
6. Mój Pulpit – zasady obsługi.
7. Systemy Informatyczne Skarbowo-Celne – SISC – opisy systemów.
8. Taryfa Celna – zasady obsługi.
9. EORI – jak uzyskać nr EORI.
10. Newsletter – zawartość.
11. Pomoc.
12. Pytania, 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
5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA
Były pracownik Krajowej Administracji Skarbowej, z wieloletnim doświadczeniem w służbach celnych. Dokonywał
odpraw celnych, prowadził postępowania celne, wdrażał Procedurę Uproszczoną i system INTRASTAT, kierował
działaniami kontrolnymi, nadzorował postępowania karno-skarbowe oraz pracował w HELP-DESK-u Systemów
Informatycznych Skarbowo-Celnych.
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CENA
640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto
640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70%
ze środków publicznych.
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
techniczą 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.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy
o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej
o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:
Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.
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