
Obsługa celna oraz dokumentacja w międzynarodowym 
obrocie towarowym 

(online) 

 

Termin:  22 czerwca 2021, godzina 8.30  (jeden dzień)  

 

Program: 

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej wg aktualnego stanu prawnego z 
uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r. Unia celna i zasady jej funkcjonowania 

• Prawo UE (Unijny Kodeks Celny, Rozporządzenia UE – wykonawcze i delegowane, przejściowe, 
przepisy krajowe oraz konwencje międzynarodowe) 

• Krajowa Administracja Skarbowa 

2. Procedury celne  

• Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt) 

• Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, 
składowanie, końcowe przeznaczenie)  

• Procedury uproszczone 

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 

• Praktyczne wskazówki 

4. Pochodzenie towarów  

• Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, CETA 

• Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne 

• Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania 

• Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1, deklaracja eksportera, oświadczenie o 
pochodzeniu) 

• Pochodzenie towaru / status (dokument A.TR) 

• Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP 

5. Wartość celna  

• Metody ustalania wartości celnej 

• Elementy wliczane do wartości celnej 

• INCOTERMS 2010 / INCOTERMS 2020 

6. Zgłoszenie celne oraz dokumentacja celna 

• Definicja i formy zgłoszenia celnego 

• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych 



Dokumentacja: 

• Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura oraz specyfikacja) 

• Listy przewozowe i ich rodzaje oraz zastosowanie 

• Świadectwa pochodzenia, deklaracje na fakturach 

• Deklaracje dostawców 

• Dokumenty dotyczące procedury tranzytu 

• Formularze informacyjne INF 

• Formularze wniosków oraz pozwoleń 

• Pozostała dokumentacja stosowana w obsłudze celnej 

• Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego 

• Problemy dotyczące komunikatów IE599 

 

• Weryfikacja zgłoszenia celnego 

• Rewizja towaru, pobieranie próbek 

• Zwolnienie towaru do procedury 

• Przechowywanie załączników i komunikatów systemowych 

• Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia 

• Kontrola celna, korekta zgłoszeń 

• Decyzje w sprawach celnych 

8. Obsługa celna w praktyce – na co zwracać uwagę, aby proces obsługi celnej przebiegał w 
sposób sprawny i bezproblemowy – studium przypadków. 

7. Ograniczenia w obrocie towarowym  

• Towary strategiczne, kontrola eksportu 

• Bezpieczeństwo produktów, normy zharmonizowane, znak CE 

8. Przedstawicielstwo w sprawach celnych.  

• Upoważnienie bezpośrednie 

• Upoważnienie pośrednie 

• Odpowiedzialność solidarna 

  9. Podsumowanie szkolenia / konsultacje 


