
 

 

Dokumentacja i procedury celne w obrocie 

towarowym z zagranicą z uwzględnieniem zmian 

związanych z BREXIT 

Opis i cel szkolenia 

Szkolenie dotyczy podstawowych uwarunkowań obrotu towarowego z zagranicą i jest wzbogacone o 

zagadnienia związane z obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po Brexicie. Poznasz 

najczęściej pojawiające się błędy w dokumentowaniu transakcji obrotu towarowego. Zapoznasz się z 

dokumentowaniem transakcji obrotu towarowego UE-GB. Dowiesz się jakie formalności trzeba 

wypełnić jeszcze przed opuszczeniem GB Unii Europejskiej! Dodatkowo uzyskasz wiedzę na temat 

ryzyka i zagrożeń, jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm 

spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie będzie skupiało się na praktycznych 

problemach oraz przedstawieniu najlepszych metod ich rozwiązania. 

 

Korzyści dla uczestników 

Jeśli chcesz: 

✓ poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą, w tym z GB 

po zmianach; 

✓ nauczyć się weryfikować/wypełniać zgłoszenia celne; 

✓ umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym, w tym z 

GB po zmianach; 

✓ wiedzieć jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji w 

imporcie oraz eksporcie, w tym z GB po zmianach; 

✓ dowiedzieć się jak rozliczać transakcje w księgowości; 

✓ dowiedzieć się jak unikać błędów; 

✓ dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę; 

✓ poznać zmiany jakie czekają nas w najbliższej przyszłości. 

✓ dowiedzieć się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości. 



 

Metody szkolenia 

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez: 

✓ pracę w małych grupach, 

✓ dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, 

✓ studia przypadków, 

✓ pracę indywidualną, 

✓ symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia 

✓ prezentacji multimedialnej 

 

Czas trwania 

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe 

 

Program szkolenia 

Moduł I -  Jednolity dokument administracyjny jako zgłoszenie celne dla podmiotu gospodarczego, 
w tym po opuszczeniu GB Unii Europejskiej: 

1. Inne formy zgłoszeń celnych, 
2. Szczegółowe omówienie wypełniania zgłoszenia celnego, 
3. Odpowiedzialność w zgłaszaniu towarów przed organami celno – skarbowymi, 
4. Dokumentacja: 

✓ Jakie dokumenty musimy posiadać do wykonania zgłoszenia celnego, 

✓ Dlaczego ważna jest faktura, 

✓ Dlaczego ważny jest list przewozowy, 

✓ Dlaczego ważne są Incotermsy w transakcjach międzynarodowych, 

✓ Inne dokumenty i ich istota w zgłoszeniach celnych. 

Moduł II - Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego na towar w handlu, w tym nowe warunki po 
wyjściu GB z Unii Europejskiej: 

1. Pochodzenie towarów: 

✓ Rodzaje pochodzenia towarów, 

✓ Dokumentacja używana przy oznaczaniu pochodzenia. 

 



 

2. Wartość celna: 

✓ Co zawiera cena sprzedaży, 

✓ Co trzeba doliczyć / odliczyć od ceny wartości statystycznej w zgłoszeniu celnym. 

3. Taryfikacja: 

✓ Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej, 

✓ Jak korzystać z ISZTARa/TARICa – czyli zintegrowana taryfa UE. 

 

4. Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych: 

✓ Oświadczenia o kosztach transportu, 

✓ Fikcyjne ceny, 

✓ „Za darmo”, 

✓ Szacowane koszty transportu do granicy kraju, 

✓ Próbki. 

5. Jak szybko i poprawnie czytać dokumentacje związaną z obrotem towarowym, w tym 

dokumentacja UE-GB po zmianach: 

✓ Nauka porównawcza informacji zawartych w zgłoszeniach celnych z załączonymi 

dokumentami, 

6. Jak skompletować dokumenty w celu sprawnego rozliczenia transakcji w księgowości, wzbogacone 

o omówienie dokumentacji po wyjściu GB z UE: 

✓ Komunikaty IE 599, ZC 299 – do kogo należą, 

✓ Komunikaty – kiedy trafiają do rozliczeń księgowych, 

✓ Komunikaty – rozliczenia w organach celno – skarbowych, 

✓ Komunikaty – terminy kontroli przez organy celno – skarbowe. 

7. Korekta zgłoszenia celnego; 

✓ Kiedy dokonać korekty zgłoszenia celnego, 

✓ Jak postępować w trakcie kontroli organów celno – skarbowych, 

✓ Jak skutecznie napisać odwołanie / zażalenie, 

✓ Kiedy składać pozew do WSA, 

✓ Kiedy wykorzystać instytucję TSUE. 

8. Case study. 

 

 

 



 

Wartość inwestycji 

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1440 zł + 23% VAT 

 

Cena szkolenia: dotyczy 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat 

ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe i obiady. 

 

Kontakt: 

One Step Up Sp. Z o. o. 

Biuro: Al. Jerozolimskie 202 

02-486 Warszawa 

NIP: 5342590119 

e: biuro@onestepup.pl 

+48 (22) 428 10 20 


