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Przedstawicielstwo ws. Celnych i deregulacja zawodu Agenta Celnego 
Opis
Szkolenie pozwala na efektywne przygotowanie pracowników każdego szczebla organizacji poprzez zdobycie wiedzy od podstaw jak również pogłębienie już posiadanej i uzyskanie nowych, praktycznych umiejętności w występowaniu przed organami celnymi i skarbowymi.
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zgłębienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawem przedstawicielstwa w sprawach celnych i podatkowych związanych z handlem międzynarodowym. Osoby uczestniczące w szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej też nabędą praktyczne umiejętności w przygotowaniu i prowadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz umiejętności pozwalające na skuteczne i efektywne prowadzenie postępowań celnych i podatkowych.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Program szkolenia
Program szkolenia jest wstępnym zarysem merytorycznym i zostanie dopasowany do Państwa wymagań na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej przed szkoleniem.
1. Agencja celna.
2. Przedstawicielstwo bezpośrednie.
3. Przedstawicielstwo pośrednie.
4. Doradca podatkowy.
5. Przedstawiciel podatkowy.
6. Deregulacja przepisów znosząca egzamin państwowy na agenta celnego.
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00
Zajęcia
10:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 17:00
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.
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