
Obsługa celna w logistyce 
kurs online 

 

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych 
 

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, konwencje międzynarodowe 

• Procedury celne (przywóz, wywóz, tranzyt) 
• Procedura tranzytu. Znaczenie przewoźnika w prawidłowej realizacji procedury  
• System ISC, zgłoszenia wyprzedzające 
• Konwencje: TIR, WPT, ATA 
• Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów nie wspólnotowych (czasowe składowanie, 

powrotny wywóz, zniszczenie, zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa) 
• Urzędy celne wewnętrze oraz graniczne – zakres i formy działalności 

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 

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) 

5. Wartość celna  

• Metody ustalania wartości celnej 
• Elementy wliczane do wartości celnej oraz podstawy opodatkowania 
• Elementy nie wliczane do wartości celnej 

6. Zgłoszenie celne  

• Definicja i formy zgłoszenia celnego 
• Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD 



• Omówienie wszystkich pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu  
• Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, specyfikacja, list przewozowy, świadectwo 

pochodzenia, certyfikaty, pozwolenia, inne) 
• Systemy informatyczne służb celno-skarbowych 
• Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego 
• Dokumenty transportowe. Rodzaje, zawartość w kontekście formalności celnych 
• Rewizja towaru, pobieranie próbek 
• Zwolnienie towaru do procedury 
• Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia 
• Procedury „zwykłe” oraz uproszczone 
• Wsparcie importera/eksportera przez przewoźnika lub spedytora w zakresie dokumentacji mającej 

znaczenie w obsłudze celnej 
• Kontrole celne: zakres, miejsce oraz uprawnienia funkcjonariuszy celno-skarbowych 

7. Warunki dostawy INCOTERMS 

• Znaczenie reguł w obsłudze celnej 
• Omówienie wszystkich reguł INCOTERMS 2020 
• Zasady prawidłowego stosowania 
• Porównanie aktualnych i przeszłych reguł INCOTERMS 

8. Dług celny  

• Należności celno – podatkowe 
• Dłużnik, zabezpieczenie długu celnego  
• Terminy płatności 

9. Ograniczenia w obrocie towarowym  

• Towary strategiczne, kontrola eksportu 
• Bezpieczeństwo produktów, normy zharmonizowane, znak CE 
• Ochrona własności intelektualnej 
• Pozostałe ograniczenia związane z importem towarów 
• Wpływ i ryzyko ograniczeń na płynność transportu 

12. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO  

• Rodzaje pozwoleń  
• Procedura uzyskania pozwolenia – kwestionariusz samooceny 
• Czy warto wnioskować o pozwolenie AEO w przypadku firm spedycyjnych i transportowych? 

   13. Obsługa celna i transport towarów do/z Wielkiej Brytanii. Zmiany w roku 2022 

   14. Warsztat, studium przypadków – transport towarów w kontekście formalności celnych 

   15. Podsumowanie kursu / konsultacje 


