POCHODZENIE TOWARU w
regulacjach celnych Unii Europejskiej
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/25/10770/434669

Cena netto

590,00 zł

Cena brutto

590,00 zł

Cena netto za godzinę

84,29 zł

Cena brutto za
godzinę

84,29

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-03

Termin zakończenia
usługi

2019-12-03

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-02

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA

Osoba do kontaktu

Sylwia Jasińska

E-mail

szkolenia@eckprestige.pl

Telefon

32 738 51 90

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu stosowania reguł pochodzenia i przepisów celno – prawnych
dot. ustalania oraz dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym. Pozna
różnice w pochodzeniu preferencyjnym i niepreferencyjnym. Będzie znał terminy ważności świadectw
pochodzenia i zasady ich weryfikacji. Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu
ustalania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym. Będzie potrafił wystawić świadectwo
pochodzenia oraz zastosować rodzaje stawek celnych na podstawie dokumentów potwierdzających
pochodzenie i status celny towarów. Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Cel ustalania pochodzenia

2. Unia Celna
3. Rodzaje pochodzenia
pochodzenie preferencyjne
pochodzenie niepreferencyjne
4. Pojęcia
towary całkowicie uzyskane
towary wystarczająco przetworzone
reguły pochodzenia
czynności niewystarczające do
uzyskania pochodzenia
protokoły przetwarzania
Konwencja PEM
5. Pochodzenie niepreferencyjne
dokumenty potwierdzające pochodzenie niepreferencyjne
uproszczony sposób wystawiania świadectw pochodzenia
reguły pochodzenia
regulacje prawne
6. Pochodzenie preferencyjne
ogólne reguły pochodzenia preferencyjnego
międzynarodowe umowy wielostronne i jednostronne
świadectwo przewozowe EUR.1
deklaracja upoważnionego i nieupoważnionego eksportera
GSP-generalny system preferencji
system REX – rejestracja eksporterów, deklaracja pochodzenia
7. Dokumenty stosowane w potwierdzaniu pochodzenia towaru
deklaracja dostawcy – jednorazowa, długoterminowa
INF 4
8. Potwierdzanie statusu towaru
świadectwo A.TR
T2L,T2LF,T2LSM
9. Terminy ważności świadectw pochodzenia i zasady weryfikacji
10. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania na podstawie dokumentów
potwierdzających pochodzenie i status celny towarów
11. WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa
12. WIP – Wiążąca Informacja o Pochodzeniu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu stosowania reguł pochodzenia i
przepisów celno – prawnych dot. ustalania oraz dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie
międzynarodowym. Pozna różnice w pochodzeniu preferencyjnym i niepreferencyjnym. Będzie znał
terminy ważności świadectw pochodzenia i zasady ich weryfikacji.
Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu ustalania pochodzenia towarów w obrocie
międzynarodowym. Będzie potrafił wystawić świadectwo pochodzenia oraz zastosować rodzaje stawek
celnych na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny towarów.
Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Uczestnik szkolenia otrzyma imienny certfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się eksportem – importem lub dostawami
wewnątrzwspólnotowymi i zobowiązane są do dokumentowania pochodzenia towarów, co ma kluczowe
znaczenie w obrocie międzynarodowym i stanowi podstawę handlu zagranicznego i wspólnotowego.

Materiały dydaktyczne
skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis

Informacje dodatkowe
Cena promocyjna 590,00 zł brutto.
Podana wyżej cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia
materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

POCHODZENIE TOWARU w
regulacjach celnych Unii Europejskiej

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-12-03

10:00

17:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Ewa Borowska

Obszar specjalizacji

Ekspert w zakresie prawa celnego, praktyk,
specjalista z zakresu przepisów celno–
podatkowych, zagadnień spedycyjnych,
transportowych i logistycznych. Specjalista ds.
spedycyjno-celnych zajmujący się na co dzień
przygotowywaniem zgłoszeń celnych,
reprezentowaniem klienta przed Urzędem
Celnym, sporządzaniem deklaracji INTRASTAT.

Doświadczenie zawodowe

Od kilkunastu lat zawodowo związana z obrotem
towarowym z zagranicą. W 1998r. zdobyła
licencję agenta celnego i pracuje jako agent
celny w jednej z największych firm spedycyjnych
na terenie Śląska, od dziesięciu lat na stanowisku
kierowniczym.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem
łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Ekspert w
zakresie prawa celnego, specjalista z zakresu
przepisów celno–podatkowych, zagadnień
spedycyjnych, transportowych i logistycznych.

Wykształcenie

wyższe; Absolwentka Szkoły Wyższej z zakresu
Zarządzania o specjalności Handel Zagraniczny.

Lokalizacja usługi
Adres:
Roździenskiego 16
40-202 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie odbędzie się w Hotelu NOVOTEL
Katowice Centrum**** ACCOR HOTELS
usytuowanym
w
centrum
Katowic,
zaledwie 1,5 km od głównego dworca
kolejowego. Słynny Spodek oddalony jest
od obiektu o zaledwie 800 metrów

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

