BILANS ROKU 2020
ROZLICZANIE EKSPORTU I IMPORTU 2020, TRANSAKCJI
MIĘDZYNARODOWYCH UNIJNYCH ORAZ TOWARZYSZĄCE
TEMU WARUNKI DOSTAWY INCOTERMS W KONTEKŚCIE
ZMIAN PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO 2020/2021
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE
Informacje organizacyjne:
TERMIN SZKOLENIA

15 grudnia 2020 (wtorek)

PROWADZĄCY

ROMAN ANDRZEJEWSKI

GODZINY SZKOLENIA

10:00 – 15:00
250,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe

TRYB ONLINE
KONTAKT

karolina.marzec@tax-duty.pl

Po uiszczeniu opłaty 15 min. przed szkoleniem uczestnik uzyskuje link do
strony internetowej, po kliknięciu którego będzie uczestniczył w szkoleniu.
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BILANS ROKU 2020
ROZLICZANIE EKSPORTU I IMPORTU 2020, TRANSAKCJI
MIĘDZYNARODOWYCH UNIJNYCH ORAZ TOWARZYSZĄCE
TEMU WARUNKI DOSTAWY INCOTERMS W KONTEKŚCIE
ZMIAN PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO 2020/2021
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
na progu zmian w przepisach z 2020/2021
Podstawowym celem jest omówienie zmian 2020 oraz te które wchodzą w 2020 r., jak również
najczęściej spotykanych problemów podatników w rozliczeniach z urzędem skarbowym, jakie
pojawiły się po zmianie przepisów unijnych i krajowych.

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 handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu
handlu zagranicznego.

PROGRAM:
ZMIANY NA 2021
1. Zmiany w Prawie celnym, w tym m.in.:
 Brexit – na jakim etapie jesteśmy i co z tego wynika dla Polskiego przedsiębiorcy?
 Dalsza elektronizacja procedur celnych – procedury specjalne i wnioski o pozwolenia na korzystanie z
nich na PUESC

 Opodatkowanie VAT-em u źródła przesyłek pocztowych i kurierskich dostarczanych do Polski – 1 lipca
2021 ( dotyczy przesyłek także poniżej 22 Euro)

2. Akcyza – zmiany w przepisach , w tym m.in.:
 Wejście w życie rozwiązań związanych z eDD przy dostawach objętych zwolnieniem od akcyzy lub


opartych na 0% stawce
Przywrócenie stawek na wyroby nowatorskie i e-papierosy
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 Wprowadzenie obowiązku oznaczenia banderolami ww. towarów tj. wyrobów nowatorskich i e
3.





papierosów
kontrole dot. preparatów i olejów smarowych – GTU-03, oraz pochodnych ropy naftowej GTU-02

SENT – zmiany, nowości
Pełna rejestracja i walidacja przy rejestracji przewozu w SENT
Rozbudowa SENT o następny sektor towarów wrażliwych ( np. syntetyczny mentanol)
URE i ARM
Rejestracja ( podmiot przywożący paliwo lub handlowiec ) oraz sprawozdawczość ewentualnie opłata
zastępcza przy ropopochodnych i olejach smarowych

4. Intrastat – co nowego?
 Zmiana zasad autoryzowania deklaracji Intrastat – weszła w życie od września 2020

PODSUMWANIE ROKU 2020 – najważniejsze zmiany i problemy
praktyczne
1.










Import towarów po zmianach od 1 lipca i 1 października 2020 r. w JPK_VAT
Jak ustalić, w jakim kraju UE należy rozliczyć VAT od importu towarów
Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT od importu
Jaki sposób rozliczenia VAT od importu towarów można wybrać
Jak ustalić wysokość VAT od importu towarów
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów
Kiedy odliczymy VAT z tytułu importu towarów
Jak można skorygować rozliczenie VAT od importu
Dokumentacja potwierdzająca import towarów
Jak dokonać, udokumentować import towarów w trudnych sytuacjach (np. brak odprawy, brak rozpoznania
importu, towar sprzedany na terytorium Polski przed ocleniem)

2. EKSPORT TOWARÓW – najważniejsze problemy podatnika w 2020 r.
 SLIM VAT ZMIANY 2021 – ZALICZKI W EKSPORCIE TOWARÓW
 Jak dokumentować eksport towarów – warunki zastosowania stawki 0% VAT po zmianie
przepisów unijnych i ustawy o VAT
 Jakie elementy są najważniejsze na dokumencie CMR – co potwierdza stawkę 0% VAT, jak
prawidłowo czytać dokumenty CMR
 Kiedy rozliczyć eksport towarów, gdy podatnik stosuje INCOTERMS DAP
 Kiedy rozliczyć eksport towarów, gdy podatnik stosuje INCOTERMS FCA
 Czy wysyłka towaru do nieustalonego nabywcy to nadal eksport towarów
 Czy wysyłka towaru dla podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej to eksport
towarów
 Jak dokonać korekty związanej z unieważnieniem zgłoszenia celnego i komunikatu IE-599
 Jak rozliczyć eksport towarów na rzecz pośredników, jak udowodnić wywóz i zastosować
stawkę 0% VAT
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3. NOWY JPK VAT A PROCEDURY CELNE- NOWOŚĆ 2020
Nowa procedura celna a poprawność JPK – oznaczanie procedur w ewidencji sprzedaży
 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach
procedury celnej 42 import – I_42
 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach
procedury celnej 63 import – I_63

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.
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