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Obrót towarowy z zagranicą i towarzyszące temu  

warunki dostawy INCOTERMS 

 

SYLWETKA TRENERA  

 

ROMAN ANDRZEJEWSKI – PARTNER TAX & DUTY 
Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,  podatku VAT oraz procedury 

postępowania administracyjnego. 

 

 

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania 

administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat). Ceniony w 

środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor  prac z 

zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca 

wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców 

podatkowych i biegłych rewidentów.  

  Prywatnie: wielbiciel motoryzacji i sportu gdzie faworytem jest piłka nożna. 

 
CEL: 

 

Przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu wymiany towarowej z zagranicą w handlu z krajami trzecimi ze 

szczególnym uwzględnieniem eksportu.  Umiejętność prawidłowego ustalania i czytania warunków dostawy wg. 

Formuł Incoterms 2010. Uczestnicy będą też mogli zapoznać się ze zmianami jakie miały miejsce w ostatnim czasie 

oraz perspektywą ich kolejnych nowelizacji zwłaszcza w obszarze  ceł i podatków .  

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
 

-  pozyskanie świadomości w dziedzinie obowiązków celno-podatkowych 

-  umiejętność samodzielnego wykrywania  zagrożeń i ryzyka  fiskalnego 

-  ustalenie optymalnych warunków dostawy 
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-   optymalizacja procesów  w dziedzinie wymiany  towarowej z zagranicą 

-   poprawne  definiowanie wszelkich ułatwień i uproszczeń oraz  ich dostępność 

 

 

PROFIL UCZESTNIKA:  
 

Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą. Jego odbiorcami powinni być 

pracownicy  działu księgowości , logistyki oraz specjaliści z zakresu handlu zagranicznego. 
 

 

Ilość godzin - Szkolenie 1 dniowe – 7 godzin 

PROGRAM  
 

Obrót towarowy z krajami trzecimi 

1. Zagadnienia ogólne 
 

• źródła prawa, w tym Unijny Kodeks Celny 

• procedury celne 

   2.   Formy zgłoszenia celnego  wywozowego  

• pisemne –  dok. ESS- SAD jego budowa , sposób wypełnienia, skutki prawne, analiza księgowa  

• elektroniczne -  system AES ( jego architektura, forma i komunikaty) 

              

 

  3.   Przebieg odprawy  celnej wywozowej  

• elementy odprawy 

• weryfikacja i kontrola w urzędzie wywozu i urzędzie wyprowadzenia 

• zwolnienie do procedury i nakładanie zamknięć  urzędowych 

• przebieg odprawy w uproszczeniach 

 

  4.   Klasyfikacja towaru i zintegrowana elektroniczna taryfa celna ( Taric , Isztar )  
         

• kody HS, CN, Taric 

• budowa i możliwości – Taryfa Isztar 3 

• sposób obsługi – zajęcia praktyczne 

 

   5.  Implikacje podatkowe w VAT  

• Eksport bezpośredni i pośredni  

• warunki ubiegania się o  0%  stawkę 

• dowody zastępcze wywozu towaru 

• opodatkowanie zaliczek po 1 stycznia  2014r. 

• moment powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014r. 

• warunki dostawy a obowiązek podatkowy ( EXW, FCA, DAT, DAP, CIP)  
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   6.   Właściwość miejscowa   

• podstawowa i rozszerzona 

• odprawy wywozowe przez Litwę lub inne państwo  

 

   8.   Obrót trójstronny 

• sprzedaż do Rosji za pośrednictwem kontrahenta niemieckiego 

• zakup we Włoszech z odsprzedażą na Ukrainę 

• konsekwencje podatkowe i celne 

 

   9. Załatwianie  reklamacji  
   

• reklamacje ilościowe  

• reklamacje jakościowe  

 

10. Warunki dostawy wg. Incoterms 2010  
 

• Incoterms 2010  - co to jest  

• formuły  dostawy i ich podział ( lądowe, morskie, mieszane) 

• formuły lądowe i uniwersalne ( EXW, FCA, CIP, DAT, DAP, DDP) 

• formuły morskie( FAS, FOB, CIF) 

• relacje sprzedawca, kupujący, przewoźnik  

• dopuszczalne modyfikacje formuł 

 

      

 11. Wnioski i podsumowanie 
 

 

 
TAX & DUTY  

Grupa Partnerska Podatkowo Celna 
 

 

KONTAKT 

Luiza Pieprzyk  

mail: luiza.pieprzyk@tax-duty.pl              

tel. +48 691 762 900 

Karolina Marzec  

mail: karolina.marzec@tax-duty.pl              

tel. +48 504 009 127 

 

www.tax-duty.pl 

 

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna 

 


