ROZLICZANIE EKSPORTU I IMPORTU 2019, TRANSAKCJI
MIĘDZYNARODOWYCH UNIJNYCH ORAZ TOWARZYSZĄCE TEMU
WARUNKI DOSTAWY INCOTERMS
(W KONTEKŚCIE ZMIAN PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO
2019/2020)

SYLWETKA TRENERA
Roman Andrzejewski – ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,
podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego.

Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat) do niedawna Z-ca Dyrektora Izby Celnej w
Poznaniu ds. orzecznictwa. 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.

CEL:

Celem spotkania jest przyswojenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji
eksportu i importu krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT.
Podstawowym celem jest omówienie najczęściej spotykanych problemów podatników w
rozliczeniach z urzędem skarbowym, jakie pojawiły się po zmianie przepisów unijnych i krajowych.
Ważnym aspektem szkolenia jest porównanie transakcji z krajami trzecimi w ujęciu VAT i cła
szczególnie po reformie KAS od 2017 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 Zapoznanie uczestników z korzystnymi zmianami


i instytucjami prawnymi jakie pojawiły się w
polskim ustawodawstwie od 2016 i 2019 r. na wzór przepisów unijnych,
Uczestnik zdobywa unikalną wiedzę dotyczącą problematyki odprawy towarów poza granicami
kraju – jakie dokumenty potwierdzają eksport poza granicami kraju oprócz IE599
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ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie
problemów w rozliczeniach z krajami trzecimi,
zrozumienie kłopotliwych obszarów z których rozlicza podatnika fiskus,
zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na
bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku.

PROFIL UCZESTNIKA:

Każdy, kto w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych. Dla
osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach
przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowcówi logistyków, specjalistów z zakresu
handlu zagranicznego.

PROGRAM SZKOLENIA
NOWOŚCI 2019/2020
1. BREXIT - KONSEKWENCJE PODOATKOWE I CELNE

- Jak będą rozliczane podatki, gdy Wielka Brytania wystąpi z UE?
- Twardy brexit - od kwietnia 2019
- Uporządkowany brexit – do 31 grudnia 2020 r. będzie obowiązywał okres przejściowy
UWAGA (stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia)

2. Eksport w ujęciu podatkowym i celnym














pojęcie eksportu pośredniego i bezpośredniego obrocie dwustronnym i w transakcjach
łańcuchowych
obszar podatkowy i celny w rozliczaniu transakcji eksportowych
specyfika powstania obowiązku podatkowego i jego charakter prawny
odprawa towarów poza granicami kraju – problematyka właściwości miejscowej,
warunki i terminy zastosowania stawki 0% i ich konsekwencje fiskalne,
zaliczka w eksporcie towarów,
reklamacje i zwroty towarów, obniżanie ceny, wymiana towarów na niewadliwy,
wywóz próbek o niewielkiej wartości,
usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów,
problemy dokumentowania eksportu towarów (najważniejsze elementy dokumentu
potwierdzającego eksport czyli na co zwrócić szczególną uwagę pod katem zastosowania
stawki 0% w eksporcie, potwierdzenie dokumentu przez urząd celny postępowanie w
sytuacji zaginięcia dokumentów celnych itp.)
dokumentowanie eksportu towarów poza granicami Polski i UE, gdy odprawa następuje
w innym kraju.
najnowsze orzecznictwo – dokumentowanie eksportu pośredniego i bezpośredniego

3. Import w ujęciu podatkowym i celnym – UWAGA ZMIANY


zasady poboru VAT w imporcie towarów
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instytucja importu towaru w świetle norm celnych,
dokumentowanie importu towarów,
reklamacje, nadwyżki, niedobory w imporcie towarów oraz wymiana towaru na
niewadliwy i naprawa
podstawowe ustalanie podstawy opodatkowania w transakcjach prostych i złożonych na
tle dokumentu celnego
usługa razem czy osobno w imporcie towarów, czyli zwiększenie wartości celnej
importowanego towaru
zaliczka w imporcie towarów,
miejsce powstania obowiązku podatkowego na tle odpraw w kraju i poza granicami
termin wykonania zobowiązania podatkowego i ułatwienia płatnicze

3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne





prawidłowość rozliczania transakcji pod kątem zgodności z polskimi organami
podatkowymi
import czy WNT,
eksport czy WDT,
transakcje których nie rozliczamy w kraju (na podstawie życiowych doświadczeń
podatników).

4. Warunki dostawy wg. Incoterms 2010/2020 – WPŁYW NA ROZLICZENIA
PODATKOWE







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

5. Zapowiedzi kolejnych zmian przepisów w prawie celnym oraz kierunek zmian w
ustawie o VAT na rok 2020

KONTAKT
GRUPA PARTNERSKA PODATKOWO CELNA TAX&DUTY
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

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna
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