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BILANS ROKU 2021  

ROZLICZANIE EKSPORTU I IMPORTU 2021, TRANSAKCJI 
MIĘDZYNARODOWYCH UNIJNYCH ORAZ TOWARZYSZĄCE 
TEMU WARUNKI DOSTAWY INCOTERMS W KONTEKŚCIE 

ZMIAN PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO 2022 

  
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE STACJONARNE NA SALĘ 

(w przypadku wprowadzenia zmian dotyczących ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń 
– szkolenie odbędzie się w formie online) 

 

 

Informacje organizacyjne: 

 
TERMIN SZKOLENIA 

 
15 grudnia 2021 (środa) 

 
PROWADZĄCY 

 
ROMAN ANDRZEJEWSKI 

 
GODZINY SZKOLENIA 

 
10:00 – 15:30 

CENA SZKOLENIA 
450 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera uczestnictwo 

w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, certyfikat 
 

MIEJSCE SZKOLENIA 
HOTEL WIELSPIN – PUSZCZYKOWO UL. WYSOKA 8 

 
KONTAKT 

 
karolina.marzec@tax-duty.pl 
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ROZLICZANIE EKSPORTU I IMPORTU 2021, TRANSAKCJI 
MIĘDZYNARODOWYCH UNIJNYCH ORAZ TOWARZYSZĄCE 
TEMU WARUNKI DOSTAWY INCOTERMS W KONTEKŚCIE 

ZMIAN PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO 2022 
 

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 2021/2022 
 
 

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: 
 
1. ZMIANY W PRAWIE CELNYM – wpływ na rozliczenia u podatnika  

a. Handel e-commerce i zgłoszenia celne 
b.  BREXIT – na jakim etapie jesteśmy i co z tego wynika dla Polskiego przedsiębiorcy? 
c. Nowe usługi elektroniczne na PUESC 

 
2. Zmiany w AKCYZIE : 

a. CRPA 
b. Deklaracje akcyzowe elektroniczne za pośrednictwem PUESC 

 Rejestracja na PUESC 
 Dostęp do systemu ZEFIR 

c. Kwartalne deklaracje dla podmiotów zużywających 
 Wzory dokumentów 
 Podmioty zobowiązane 
 Wyłączenia ( olej smarowy, LPG opałowy) 
 Czemu to służy  
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d. Ewidencje akcyzowe – czy będą prowadzone w formie elektronicznej  
e. Co z dostawami na warunkach preferencyjnych – czyli wdrożenie eDD 
f. Dostawy z zapłacona akcyzą-  od lutego 2023 także w formie elektronicznej – 

nadzorowane przez EMCS 
 

3. Zmiany w INTRASTAT 
a. Deklarowanie pochodzenia w wywozie  
b. Ustalanie pochodzenia – jakie reguły 

 Produkty wytworzone w jednym kraju 
 Produkty  przetwarzane w różnych krajach 
 Co gdy nie można ustalić pochodzenia  

c. Zapowiedzi dotyczące dalszych zmian w Intrastatcie – SIMSTAT 
 

4. EKSPORT – transakcje wielostronne i łańcuchowe  na przykładzie  kolejnych scenariuszy dostaw 
w tym mi.in.  

 Praktyczne przykłady i problemy podatników 
 Wpływ warunków Incoterms na dostawy do krajów trzecich  
 Co zrobić gdy zaginie dokument celny – zasady postepowania  
 Wpływ transportu towarów na sposób opodatkowania transakcji  
 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 
 

5. Co nowego w SENT – ciekawe zmiany dla kierowców!  
 
a. Aplikacje mobilne I SENT GEO oraz e-ToLL  
b. SENT jak warunek dostaw olejów opałowych z obniżoną stawką akcyzy 

 
6. INCOTERMS – krótkie przypomnienie praktycznych zasad stosowania 

 Wpływ warunków Incoterms na datę rozliczenia eksportu i importu towarów  
 Najnowsze orzecznictwo i interpretacje fiskusa  

 
7. Wnioski i pytania   
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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. 
 
 


