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System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016
Terminy szkolenia
25 styczeń 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
20 luty 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
22 marzec 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****
10 maj 2019r., Katowice - Novotel Centrum
7 czerwiec 2019r., Gdańsk - Novotel Marina***
5 lipiec 2019r., Olsztyn - Hotel Kur
25 październik 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
22 listopad 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
13 grudzień 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****
Opis
Szkolenie dotyczy wszystkich osób które pragną poznać lub pogłębić czy zaktualizować swoją wiedzę z zakresu Systemu INTRASTAT. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z przepisami celnymi i podatkowymi oraz ich interpretacją w celu późniejszego wykorzystania do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą (zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej). 
Szkolenie z systemu INTRASTAT przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych, które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r., czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.
Profil uczestnika
Szkolenie adresowane bezpośrednio do pracowników podmiotu gospodarczego zobowiązanego do składania deklaracji INTRASTAT albo jego reprezentantów, tj. prokurenta, agentów celnych oraz adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego.
Szkolenie powinny odbyć osoby:
- odpowiedzialne za realizację tego obowiązku sprawozdawczego polegającego na sporządzeniu deklaracji INTRASTAT,
- przygotowujące dokumentację zawierającą informacje niezbędne do deklarowania danych o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach,
- opracowujące dane dla potrzeb systemu podatkowego (deklaracje VAT i deklaracje podsumowujące),
- sprawujące nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi.
Korzyści dla uczestników
- poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
- nabycie umiejętności w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT,
- uzyskanie praktycznej umiejętności wprowadzenia korekty do omawianego zgłoszenia,
- nabycie umiejętności udokumentowania i wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy VAT a INTRASTATEM w trakcie kontroli celno-skarbowej.
Metody szkolenia
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną na temat systemu INTRASTAT, jak i umiejętności praktycznego sporządzania deklaracji zawierających informacje o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych w przywozie i wywozie. W części teoretycznej przekazywane są informacje dotyczące podstawowych założeń systemu INTRASTAT, celów realizacji obowiązku sprawozdawczego, podstawy prawnej systemu, wymogów organizacyjnych w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych, reguł ustalania zakresu obowiązku, zasad poprawnego dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz ich korygowania, możliwości korzystania z uproszczeń w deklarowaniu, dalszych planowanych zmian w systemie. W części praktycznej uczestnicy wykonują ćwiczenia polegające na samodzielnym wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przypadku dokonywania zgłoszenia oraz korygowania wcześniej złożonych deklaracji. Szkolenie prowadzone jest w pierwszej części w formie wykładu przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, w trakcie którego istnieje możliwość zadawania pytań czy wyjaśniania wątpliwości. Część druga - praktyczna, sprowadza się do wypełniania papierowej formy deklaracji INTRASTAT w celu zgłaszania przywozu i wywozu towarów, dokonania korekty deklaracji oraz przeprowadzenia monitoringu w zakresie obowiązku sprawozdawczego w świetle nowych wysokości progów statystycznych.
Na zakończenie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie zagadnień objętych systemem INTRASTAT.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Program szkolenia
1. System INTRASTAT.
2. Podstawy prawne systemu INTRASTAT.
3. Regulacje UE.
4. Regulacje krajowe.
5. Obowiązek sprawozdawczy w nabyciu i dostawie towarów w UE.
6. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.
7. Terytorium systemu INTRASTAT.
8. Uczestnicy systemu INTRASTAT.
9. Wezwania, upomnienia, kary finansowe przy nieprawidłowościach w systemie INTRASTAT.
10. Kto musi dokonywać obowiązku sprawozdawczego i jak go określać.
11. Reprezentacja podmiotów w systemie INTRASTAT.
12. Organizacja rzeczowa systemu dla zgłoszeń INTRASTAT.
13. Podsystem Danych Referencyjnych (PDR).
14. Instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT w progach statystycznych.
15. Nomenklatura Scalona (CN) na dany rok kalendarzowy.
16. Sprawdzanie poprawności deklarowanych danych.
17. Postępowanie w szczególnych przypadkach.
18. Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów.
19. Zmiany wprowadzone od listopada 2016r.:
- nowe podejście do deklaracji częściowych,
- nowe podejście do zgłaszania po terminie sprawozdawczości,
- nowe pole w deklaracji wywozowej- obowiązek od 1 lipca 2017r.
20. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT po 2016 r.
21. Część praktyczna, czyli wypełnianie deklaracji INTRASTAT. W wywozie i przywozie.
22. Rozwiązywanie problemów indywidualnych.
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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