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BREXIT – tuż za rogiem…
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zakończy się okres przejścio-

wy na drodze wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii 
Europejskiej. Od tego dnia Zjednoczone Królestwo będzie 
funkcjonować jako suwerenne państwo. To z kolei oznacza, 
że zostanie wprowadzona kontrola przepływu towarów 
między GB i UE.

Rząd Wielkiej Brytanii podjął jednakże decyzję o wpro-
wadzeniu nowych kontroli granicznych stopniowo, w 
trzech etapach, na przestrzeni pierwszego półrocza przy-
szłego roku:

• od stycznia 2021 r. kontrolom będą podlegały jedynie 
towary takie jak alkohole oraz wyroby tytoniowe. Będą rów-
nież przeprowadzane kontrole fizyczne roślin oraz żywych 
zwierząt w miejscach ich przeznaczenia. Przedsiębiorcy im-
portujący standardowe towary (obejmujące wszystko, od 
odzieży po sprzęt elektroniczny), będą musieli przygotować 
się na podstawowe wymagania celne, takie jak prowadze-
nie wystarczającej dokumentacji importowanych towarów 
i będą mieli do sześciu miesięcy na wypełnienie zgłoszeń 

celnych. Cła będą musiały być płacone za cały przywóz, 
jednakże płatności można będzie odroczyć do momentu 
złożenia zgłoszenia celnego;

• od kwietnia 2021 r. wszystkie produkty pochodzenia 
zwierzęcego jak mięso, karma dla zwierząt domowych, 
miód, mleko lub produkty jajeczne oraz wszystkie podlega-
jące regulacjom rośliny i produkty roślinne będą wymagały 
wstępnego zgłoszenia urzędnikom oraz odpowiedniej do-
kumentacji zdrowotnej;

• od lipca 2021 r. importerzy wszystkich rodzajów towa-
rów będą podlegali kontrolom granicznym oraz formalno-
ściom celnym.

W rezultacie, w nowej rzeczywistości, wraz z początkiem 
2021 roku nastąpią istotne zmiany w procesie przemiesz-
czania towarów między GB i UE. Wszystkie firmy przewo-
żące towary przez granicę między Wielką Brytanią a UE 
będą musiały wziąć pod uwagę konieczność uwzględnienia 
formalności celnych zarówno w imporcie jak i w eksporcie 
towarów.

Odprawy celne w imporcie z Unii Europejskiej
Importerzy będą musieli dokonywać odpraw celnych oraz 

płacić stosowne daniny: cła, podatek VAT oraz w niektórych 
sytuacjach podatek akcyzowy. W tym celu będą zmuszeni 
określać pochodzenie, klasyfikację taryfową oraz wartość 
celną ich towarów. 

Wszystkie powyższe aktywności składają się na skom-
plikowany proces odpraw celnych. Wychodząc naprzeciw 
naszym potencjalnym klientom zachęcamy do skorzysta-
nia z usług DTA – profesjonalnej agencji celnej działającej 
na rynku od wielu lat, która w Państwa imieniu zajmie się 
wszystkimi formalnościami.

Odprawy celne w eksporcie do Unii Europejskiej
Od 1 stycznia chcąc wywieźć towary do Unii Europejskiej 

wymagane będzie złożenie zgłoszenia celnego. W większo-
ści przypadków towary będą obejmowane procedurą wy-
wozu lub wywozu wraz z tranzytem.

Aby przygotować zgłoszenie celne wywozowe należy 
dysponować odpowiednią wiedzą celną, posiadać stosow-

ne oprogramowanie do obsługi celnej lub po prostu upo-
ważnić agencję celną DTA, która w Państwa imieniu zajmie 
się wszystkimi formalnościami.

Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (eksport i 
import)

W celu utrzymania standardów bezpieczeństwa i ochro-
ny, rząd Wielkiej Brytanii będzie gromadził więcej informa-
cji dotyczących towarów przewożonych do Wielkiej Bryta-
nii z UE. To zapewni kontrolę obrotu towarowego zarówno 
do celów statystycznych, ale też do celów związanych z 
bezpieczeństwem.

Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony powinny być skła-
dane od 1 stycznia 2021 r ale obowiązek ten może zostać 
w niektórych sytuacjach odroczony do sześciu miesięcy po 
imporcie towarów (okres przejściowy).

Dodatkowe pozwolenia/licencje/ograniczenia 
dotyczące obrotu towarowego

Od 1 stycznia 2021 r. Unia i Zjednoczone Królestwo będą 
stanowiły dwa osobne obszary regulacyjne i prawne. Ozna-
cza to, że wszystkie produkty wywożone z Unii do Zjedno-

https://dta.com.pl/brexit-bezplatne-webinarium/


czonego Królestwa będą musiały być zgodne z przepisami i 
normami Zjednoczonego Królestwa oraz że będą podlegać 
wszelkim stosownym kontrolom przestrzegania uregulo-
wań dotyczących przywozu. Obejmują one w zależności 
od rodzaju towarów konieczność posiadania specjalnych 
certyfikatów, pozwoleń na wjazdu do kraju czy też dodat-
kowych kontroli na granicy. 

Niektóre z formalności będą musiały być dopełnione 
przed objęciem towarów procedurą celną. Inne mogą wy-
stąpić później.

Szczególną uwagę będą musieli zwrócić przedsiębiorcy 
włączeni w obrót (między innymi) następującymi towarami:

• podlegające przepisom sanitarnym i fitosanitarnym
• substancjami zubożającymi warstwę ozonową 
• nieoszlifowanymi diamentami
• produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym żywność
• roślinami i produktami roślinnymi
• wyrobami akcyzowymi
• towarami podwójnego zastosowania/strategicznymi
• prekursorami narkotyków
• bronią
• lekami i niektórymi wyrobami medycznymi
• fauna i flora (CITES) -  handel zagrożonymi gatunkami  

       dzikich zwierząt
• czasowy import towarów na karnetach ATA
• i innymi…

Co należy zrobić w pierwszej kolejności:
• Wystąp o numer EORI GB. Jest to wymagane dla 

wszystkich firm eksportujących oraz importujących to-
wary do lub z Wielkiej Brytanii. Proszę mieć na uwadze, 
że jego uzyskanie może potrwać do tygodnia i wiąże się 
z koniecznością złożenia wniosku.

• Znajdź pośrednika celnego. Zgłoszenia celne są 
skomplikowane. Większość firm, które obecnie prowa-
dzą handel poza UE korzystają z pośrednika, takiego jak 
agencja celna. Pośrednicy mogą pomóc Przedsiębior-
com dopełnić wszystkie wymagane prawem formalno-
ści i złożyć zgłoszenia celne. Agencja celna jak DTA to 
gwarancja profesjonalnej obsługi celnej, a to oznacza 
spokój i bezpieczeństwo dla Państwa biznesu.

• Zapoznaj się z taryfą celną Wielkiej Brytanii, aby 
uzyskać wiedzę o wysokości ceł na importowane z Unii Eu-
ropejskiej (i innych krajów świata również) towary.

Taryfa celna i taryfikacja
Klasyfikacja taryfowa to przyporządkowanie importowa-

nych towarów do określonego kodu taryfy celnej (ustalenie 
kwoty cła należnego od wyliczonej wartości celnej).

Taryfa celna jest urzędowym wykazem grup towarów 
oraz towarów podlegających ocleniu, w którym znajdują 
się również stawki celne tych wszystkich towarów. Co wię-
cej – taryfa celna pozwala na określenie sposobu ustala-
nia wartości celnej, czyli podstawy wymiaru cła, zakresów 
stosowanych zniżek i zwolnień od cła. Zawiera także listę 
towarów, których przewożenie między państwami lub wy-
wożenie z określonego kraju jest zabronione. W wykazie 
tym wszystkie towary oznaczone są specjalnymi kodami, 
do których przypisane są stawki.

Obecnie taryfa celna Unii Europejskiej oraz Wielkiej Bry-
tanii stanowi jeden i ten sam dokument. Po okresie przej-
ściowym, od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania wpro-
wadzi swoją własną taryfę celną. Nomenklatura scalona 
oraz TARIC nie będą już obowiązywały w Wielkiej Brytanii. 
Zaleca się Przedsiębiorcom, aby jak najszybciej zapozna-
li się z taryfą celną GB dostępną na stronach rządowych 
http://gov.uk celem sprawdzenia, jakie stawki celne będą 
obowiązywały na importowane przez nich towary.

Wartość celna
Po okresie przejściowym, od 1 stycznia 2021 roku towa-

ry z Wielkiej Brytanii, podobnie jak ze wszystkich krajów 
trzecich będą mogły podlegać weryfikacji co do zadeklaro-
wanej wartości celnej. Należy mieć na uwadze wszelkie ele-
menty doliczane do wartości celnej jak na przykład koszty 
transportu i ubezpieczenia towaru i uwzględnić je w zgło-
szeniu celnym importowym.

Pochodzenie towarów
Od dnia 1 stycznia 2021 r., aby towary będące przedmio-

tem wymiany handlowej mogły być traktowane preferen-
cyjnie na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE 
a Zjednoczonym Królestwem, będzie konieczne wykazanie 
ich pochodzenia. Towary niespełniające wymogów doty-

czących pochodzenia będą objęte należnościami celnymi, 
nawet jeśli wejdzie w życie umowa handlowa o zerowej 
stawce celnej i zerowych kontyngentach między UE a Zjed-
noczonym Królestwem. Skutki będą widoczne także w han-
dlu między UE a uprzywilejowanymi partnerami, gdyż ele-
menty pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa (zarówno 
jeżeli chodzi o materiały, jak i procesy przetwarzania) sta-
ną się „niepochodzące” na podstawie unijnych uzgodnień 
preferencyjnych dotyczących określania preferencyjnego 
pochodzenia towarów, które zawierają takie elementy ze 
Zjednoczonego Królestwa.

Po 31 grudnia 2020 r. umowy handlowe zawarte przez 
Unię Europejską nie będą miały zastosowania do Wielkiej 
Brytanii, która sama podpisała już kilkanaście umów oraz 
jest w trakcie negocjowania kolejnych.

Informacje dotyczące ewentualnego podpisania umowy 
o wolnym handlu Z unią Europejską zostaną ogłoszone do 
połowy października 2020 roku.



Formalności celne (podsumowanie)
Od stycznia 2021 r., aby dopełnić formalności związa-

nych obrotem towarowym Przedsiębiorcy będą musieli 
spełnić następujące warunki:

• posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przed-
siębiorcy (EORI) w GB;

• ustalić prawidłowy kod towaru - potrzebny do dokona-
nia zgłoszenia celnego, w tym do prawidłowego obliczenia 
cła na importowane towary;

• określić wartość celną towaru. Jest ona niezbędna do 
dokonania zgłoszenia celnego oraz obliczenia cła na im-
port. Zasady dotyczące wartości celnej opierają się na Po-
rozumieniach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

• rozważyć, czy istnieje możliwość skorzystania z dostęp-
nego uproszczenia lub ułatwienia, jak na przykład odrocze-
nie odprawy celnej.

• rozważyć, w jaki sposób będą składać zgłoszenia celne 
do systemów HMRC. Czy są w stanie dokonywać odpraw 
samodzielnie czy też skorzystają z usług pośrednika jakim 
jest agencja celna.

Transport
Należy się również upewnić, że Państwa kierowcy mają 

prawidłowe międzynarodowe zezwolenia na prowadzenie 
pojazdu. Przewoźnicy muszą upewnić się także, że ich kie-
rowcy mają odpowiednią dokumentację, na przykład: do 
wjazdu na terytorium niektórych krajów może być wyma-
gane międzynarodowe prawo jazdy (IDP) lub dodatkowe 
prawo jazdy. 

Konkluzja
Przedsiębiorco! Jeśli obce Ci są pojęcia: EORI, odprawa 

celna, procedura celna, procedura uproszczona, wartość 
celna, taryfikacja towarów, reguły pochodzenia - skon-
taktuj się z naszą profesjonalną agencją celną, świadczącą 
usługi kompleksowej obsługi celnej, logistyki oraz spedycji 
od wielu już lat.   

Pomożemy Ci i w pełni wesprzemy Twój biznes!
Agencja celna DTA to firma z wieloletnią historią, ogrom-

nym doświadczeniem w obrocie towarowym oraz profesjo-
nalną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrą pracow-
ników.

Skontaktuj się z wybranym oddziałem DTA:
https://dta.com.pl/grupa-dta/oddzialy/
lub bezpośrednio z działem marektingu:

w j. polskim i rosyjskim (по русски) 
tel. 71 33 43 604, 
e-mail: marketing@dta.com.pl

w j. polskim i angielskim (english) 
tel. 695 776 277, 
e-mail: monika.kicinska@dta.com.pl

w j. polskim i niemieckim (deutsch) 
tel. 665 779 877, 
e-mail: karolina.dolezych@dta.com.pl

opr. Arkadiusz Firlej 
DTA Sp. z o.o.

Nowe formularze w sprawie egzekwowania 
praw własności intelektualnej przez organy 
celne 

W dniu 21 sierpnia opublikowano Rozporządzenie Wyko-
nawcze Komisji Nr 2020/1209 ustanawiające formularze 
przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej przez organy celne. Formularze 
te mają być stosowane w celu złożenia wniosku o podję-
cie przez organy celne działań w sprawie towarów podej-
rzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej i o 
których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013. 
Zmiana wzorów spowodowana jest koniecznością dostoso-
wania ze względu na wprowadzenie portalu Unii Europej-
skiej dla przedsiębiorców do obsługi spraw celnych.
W nowym dokumencie obowiązkowym będzie podanie 
numeru EORI (niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla 
podmiotów gospodarczych).

Czasowe przesunięcie terminu składania dekla-
racji Intrastat

15 września na stronach PUESC ukazał się komunikat De-
partamentu Ceł MF. Czytamy w nim, że „do końca 2020 
roku zgłoszenia INTRASTAT będą mogły być składane do 
20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdaw-
czym. Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 
a 20 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z 
żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowią-
zanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.”
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Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Rozwijać się, 
poszerzać kompetencje i odnieść zawodowy sukces? 
Poszukujemy osób na następujące stanowiska:
- Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy
- Agent celny – Wielka Brytania
- Agent celny – Biała Podlaska
- Agent celny – Kuźnica Białostocka
- Referent ds. dokumentacji celnej – Warszawa
- Referent ds. dokumentacji celnej – Gdańsk
- Brygadzista – Pruszków
- Magazynier – Pruszków
- Magazynier – Gdańsk
- Magazynier/ Operator wózka widłowego – Wrocław
- Kierowca kat. B – Polska/Europa

Szczegóły dotyczące zgłoszeń: https://dta.com.pl/praca/

Analiza SWOT - kiedy stosować 
i czy warto stosować?

Jak interpretować pojęcia szansa i zagrożenie? Pojęcie 
szansa można interpretować dwojako, przede wszystkim 
jako możliwość, jak również jako wyzwanie, coś co może 
przynieść korzyść. Zagrożenie natomiast, to ograniczenie 
możliwości. Zagrożeniem w rozumieniu zarządzania strate-
gicznego, jest zawsze coś znajdującego się poza organiza-
cją, coś na co kierownictwo nie ma bezpośredniego wpły-
wu, co może zmienić się w nieoczekiwanym, negatywnym 
kierunku bez powiązania z działaniami przedsiębiorstwa. 
Zarówno szanse jak i zagrożenia, są nieodłącznym elemen-
tem życia, nie tylko organizacji, odnosząc się do kwestii 
ekonomicznych, zawsze należy je uwzględniać. 
Jan Waszkiewicz, na temat szans i zagrożeń w organizacji 
mówi następująco: „W ostatecznym rozrachunku chodzi o 
to, żeby wykorzystać nasze silne strony i szanse oferowane 
przez otoczenie, uniknąć naszych słabości i ominąć zagro-
żenia.” 
Zatem aby najlepiej wykorzystać możliwości, rozważyć  
wszelkie za i przeciw, warto zastosować analizę SWOT, 
która jest uniwersalną techniką ustalania strategii przedsię-
biorstw.

Nazwa jest 
skrótem od 
pierwszych li-
ter angielskich 
słów streng-
ths - silne stro-
ny, weaknes-
ses - słabości, 
opportunities - 
szanse, threats 
- zagrożenia. 
W metodzie 
tej chodzi o 
to, żeby doko-
nać możliwie 

chłodnej, bezstronnej i wyczerpującej analizy, silnych i sła-
bych stron oraz szans i zagrożeń jakie niesie z sobą sytuacja 
oraz ich różne warianty rozwiązania. Przykładowo: silną 
stroną przedsiębiorstwa może być długoletnia pozycja na 
rynku krajowym lub znajomość i rozpoznawalność marki. 
Zagrożenia to między innymi: sytuacja geopolityczna, kry-
zys ekonomiczny lub zmiany klimatyczne. 
Przy słabych stronach z kolei, warto również poszukać ich 
przyczyn.
Łącząc narzędzie jakim jest analiza SWOT z pięcioma siła-
mi Portera, na pewno odpowiecie sobie Państwo na wiele 
nurtujących pytań, lub postawicie sobie pytania dotyczące 
kwestii na które wcześniej nie zwracaliście uwagi. 
Czy warto stosować SWOT? Jak najbardziej warto, niewąt-
pliwie pomoże w ustaleniu lub modyfikacji strategii przed-
siębiorstwa, w planowaniu przyszłych zadań. Uwypuklą się 
również słabości, nad którymi zawsze warto pracować.
Pytanie, kiedy jej nie stosować? Proszę abyście Państwo 
odpowiedzieli sobie na to pytanie samodzielnie, ale naj-
pierw przypomnę jedną z zasad - w biznesie nie idąc do 
przodu, cofasz się… 

Karolina Kosmalski, 
DTA Broker Sp. z o.o.
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DTA ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszej edycji kursu online:

 “SPECJALISTA CELNY/AGENT CELNY”
Ofertę kierujemy zarówno do osób obecnie pracujących na 
stanowiskach związanych z obrotem towarowym z zagrani-
cą jak i osób, które planują zawodowo związać się z obsługą 
celną.

Spotkania odbywać się będą od października raz w tygo-
dniu, w godzinach popołudniowych, w systemie zdalnym.
Całość kursu składa się z 10 spotkań po 3 godziny dydak-
tyczne, 8 godzin praktyki w agencji celnej oraz indywidu-
alnych konsultacji. Szczegółowy program znajduje się po-
niżej.

Cena: 1500 złotych płatna w jednej lub dwóch ratach. 
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elek-
tronicznej oraz certyfikat ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem: 
szkolenia@dta.com.pl 

oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na powyższy adres 
e-mail do 2 października 2020 roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

PROGRAM SZKOLENIA

Specjalista ds. celnych – kurs online przygoto-
wujący do zawodu
Czas trwania: 40 godzin (30 godzin plus 8 go-
dzin praktyki w agencji celnej oraz 2 godziny 
indywidualnych konsultacji).

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europej-
skiej wg aktualnego stanu prawnego z uwzględ-
nieniem zmian od 1 maja 2016r. 
Unia celna i zasady jej funkcjonowania

- Prawo UE (Unijny Kodeks Celny, Rozporzą-
dzenia UE – wykonawcze i delegowane, przej-
ściowe, przepisy krajowe oraz konwencje mię-
dzynarodowe)
- Krajowa Administracja Skarbowa

2. Procedury celne

- Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt)
- Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, 
uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, skła-
dowanie, końcowe przeznaczenie)
- Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towa-
rów niewspólnotowych (czasowe składowanie, 
powrotny wywóz, zniszczenie, zrzeczenie się 
na rzecz Skarbu Państwa)

3. Taryfa celna, klasyfikacja towarów

- Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, kod HS, kod 
CN)
- Ogólne reguły klasyfikacji nomenklatury scalonej (ORINS)
- System ISZTAR, system TARIC
- Wiążąca informacja taryfowa WIT / EBTI
- Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
- Praktyczne wskazówki
- Ćwiczenia taryfikacyjne
- Cło antydumpingowe i wyrównawcze
- Rodzaje stawek celnych

4. Pochodzenie towarów

- Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, 
CETA
- Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
- Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania
- Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1, deklara-
cja eksportera, oświadczenie o pochodzeniu)
- Pochodzenie towaru / status 
- Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia i uła-
twienia w wystawianiu świadectw
- Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP

5. Wartość celna

- Metody ustalania wartości celnej
- Elementy wliczane do wartości celnej
- Elementy nie wliczane do wartości celnej
- INCOTERMS 2010/INCOTERMS 2020



6. Zgłoszenie celne

- Definicja i formy zgłoszenia celnego
- Właściwość rzeczowa i miejscowa orga-
nów celnych
- Instrukcja wypełniania i stosowania doku-
mentu SAD
- Omówienie wybranych pól zgłoszenia i 
zapisy stosowane w zgłoszeniu
- Dokumenty dołączane do zgłoszenia cel-
nego (faktura, specyfikacja, list przewozo-
wy, świadectwo pochodzenia, certyfikaty, 
pozwolenia, inne)
- Załączniki elektronicznego zgłoszenia cel-
nego
- Weryfikacja zgłoszenia celnego
- Przyjęcie zgłoszenia celnego bez weryfi-
kacji
- Rewizja towaru, pobieranie próbek
- Zwolnienie towaru do procedury
- Przechowywanie załączników i komunika-
tów systemowych
- Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia
- Procedury uproszczone
- Kontrola celna, korekta zgłoszeń
- Decyzje w sprawach celnych

7. Podatki w obrocie towarowym

- Zwolnienia z podatku VAT w imporcie
- 33a ustawy VAT – rozliczanie podatku importowego w 
deklaracji VAT 7/ JPK
- Podatek akcyzowy w imporcie
- Zasady obliczania podatków
- Wiążące informacje WIS i WIA

8. Dług celny

- Należności celno – podatkowe
- Dłużnik
- Zabezpieczenie długu celnego,
- Zabezpieczenie gwaranta, depozyt w gotówce
- Terminy płatności, odroczenia

9. Wspólnotowy system zwolnień celnych

10. Ograniczenia w obrocie towarowym

- Towary strategiczne, kontrola eksportu
- Ochrona własności intelektualnej
- Inne ograniczenia: bezpieczeństwo produktów, normy 
zharmonizowane, znak CE
- Znakowanie towarów

11. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agent celny. 
Agencja celna

- Upoważnienie bezpośrednie
- Upoważnienie pośrednie
- Odpowiedzialność solidarna
- Zawód agenta celnego

12. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

- Rodzaje pozwoleń
- Procedura uzyskania pozwolenia – kwestionariusz samo-
oceny
- Korzyści
- Proces stałego monitoringu

13. Obrót towarowy wewnątrz Unii Europejskiej

- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT)
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)
- INTRASTAT

14. Podsumowanie kursu / konsultacje

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo 
pod adresem: 

szkolenia@dta.com.pl 
oraz pod numerem telefonu 609 00 80 77.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na powyż-
szy adres e-mail do 2 października 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


