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Zastosowanie procedur celnych w praktyce 
Opis
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa celnego obejmujących szczegółowe zastosowanie procedur celnych, które pozwalają dostosować procesy technologiczne i logistyczne współczesnych przedsiębiorstw do wykorzystania udogodnień i wymogów prawa UE. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w nadawaniu przeznaczeń celnych i obsłudze procedur celnych z uwzględnieniem procedur gospodarczych i zawieszających.
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. Przepisy prawa regulujące stosowanie procedur celnych.
2. 8 procedur celnych - specyfika, analiza i wykorzystanie.
3. Procedury celne zawieszające pobór należności celno - podatkowych - sposób wykorzystania ich w firmie.
4. Procedury gospodarcze - korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.
5. Zgłoszenie celne - analiza i sposób sprawdzania prawidłowości zgłoszeń celnych.
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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