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Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Opis
Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego. Celem szkolenia jest zgłębienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towaru w handlu międzynarodowym. Osoby uczestniczące w szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej nabędą też praktyczne umiejętności w w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera.
Szkolenie pozwala na efektywne przygotowanie pracowników każdego szczebla organizacji poprzez zdobycie wiedzy od podstaw jak również pogłębienie już posiadanej i uzyskanie nowych, praktycznych umiejętności posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru z korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Korzyści dla uczestników
- znajomośc aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towaru w handlu międzynarodowym,
- umiejętności w w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji jakim jest wniosek o Wiążącą Informację o pochodzeniu oraz o pozwolenie upoważnionego eksportera.
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. Źródła prawa dotyczące pochodzenia towarów.
2. Umowy międzynarodowe: wielostronne i jednostronne (GSP).
3. Kumulacja pochodzenia.
4. Pochodzenie niepreferencyjne:
- cło antydumpingowe,
- środki ochronne,
- środki zapobiegawcze,
- środki odwetowe
5. Świadectwo pochodzenia.
6. Pochodzenie preferencyjne:
- reguły ustalania pochodzenia,
- towary całkowicie uzyskane,
- towary wystarczająco przetworzone,
- świadectwa pochodzenia i świadectwa przewozowe (EUR1, FORM A, ATR),
- T2L - dokument potwierdzający pochodzenie unijne,
- deklaracja na fakturze - uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia - warunki otrzymania pozwolenia na stosowanie.
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Rejestracja uczestników
08:45 - 09:00
Zajęcia
09:00 - 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 - 16:00
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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