
  



 

Tematyka szkolenia: 

Dokumentacja w obrocie towarowym – jak ważne jest zgłoszenie 

celne 

Adresaci: 

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje  

w obrocie towarowym. Polecane w szczególności dla działów: 

• spedycji; 

• logistyki; 

• zakupów; 

• handlowego; 

• księgowości. 

Cel szkolenia 

Szkolenie dotyczy podstawowych uwarunkowań obrotu towarowego z zagranicą. Poznasz najczęściej 

pojawiające się błędy w dokumentowaniu transakcji obrotu towarowego. 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; 

• nauczyć się weryfikować/wypełniać zgłoszenia celne; 

• umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym; 

• wiedzieć jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji  

w imporcie oraz eksporcie; 

• dowiedzieć się jak rozliczać transakcje w księgowości; 

• dowiedzieć się jak unikać błędów?; 

• dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę; 

• dowiedzieć się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości; 

• poznać zmiany jakie czekają nas w najbliższej przyszłości. 



To szkolenie jest dla Ciebie! 

Czas szkolenia: 

16 godzin dydaktycznych – 2 dni 

Program szkolenia: 

1. Jednolity dokument administracyjny jako zgłoszenie celne dla podmiotu gospodarczego: 

a) Inne formy zgłoszeń celnych, 

b) Szczegółowe omówienie wypełniania zgłoszenia celnego, 

c) Odpowiedzialność w zgłaszaniu towarów przed organami celno – skarbowymi, 

d) Dokumentacja: 

o Jakie dokumenty musimy posiadać do wykonania zgłoszenia celnego, 

o Dlaczego ważna jest faktura, 

o Dlaczego ważny jest list przewozowy, 

o Dlaczego ważne są Incotermsy w transakcjach międzynarodowych, 

o Inne dokumenty i ich istota w zgłoszeniach celnych. 

2. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego: 

a) Pochodzenie towarów: 

o Rodzaje pochodzenia towarów, 

o Dokumentacja używana przy oznaczaniu pochodzenia. 

b) Wartość celna: 

o Co zawiera cena sprzedaży, 

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

c) Taryfikacja: 

o Ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej, 

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

d) Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych: 

o Oświadczenia o kosztach transportu, 

o Fikcyjne ceny, 

o „Za darmo”, 

o Szacowane koszty transportu do granicy kraju, 

o Próbki. 

e) Jak szybko i poprawnie czytać dokumentacje związaną z obrotem towarowym: 

o Nauka porównawcza informacji zawartych w zgłoszeniach celnych z załączonymi 

dokumentami, 



f) Jak skompletować dokumenty w celu sprawnego rozliczenia transakcji  

w księgowości: 

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

o Komunikaty – kiedy trafiają do rozliczeń księgowych, 

o Komunikaty – rozliczenia w organach celno – skarbowych, 

o Komunikaty – terminy kontroli przez organy celno – skarbowe. 

g) Korekta zgłoszenia celnego; 

o Kiedy dokonać korekty zgłoszenia celnego, 

o Jak postępować w trakcie kontroli organów celno – skarbowych, 

o Jak skutecznie napisać odwołanie / zażalenie, 

o Kiedy składać pozew do WSA, 

o Kiedy wykorzystać instytucję TSUE. 

h) Case study. 

Cena obejmuje: 

a) Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych. 

b) Materiały szkoleniowe. 

c) Zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

d) Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia. 

TRENER: 

dr Izabella Tymińska 

Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu 

praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed 

organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw. 

„górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie 

doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa 

krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia  

w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, 

Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.  

Były pracownik Urzędu Celnego.  

Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada 

doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów, w transakcjach 

łańcuchowych oraz analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.  



Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem 

Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie 

uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu 

przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce.   

 

 


