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Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków

oraz ceł zdobywał m.in. podczas kilkuletniej pracy

w Ministerstwie Finansów. Zajmował się również

współpracą międzynarodową w zakresie

problematyki podatkowo-celnej. Przez kilka lat

współpracował z firmą tzw. Wielkiej Czwórki.

Realizował kompleksowe usługi doradcze dla

szerokiego kręgu Klientów, w tym dla

największych krajowych producentów, importerów

i eksporterów, wiodących podmiotów branży TSL

oraz przedsiębiorstw sektora finansowego.

Obecnie Partner w ATNEO, gdzie koncentruje się

na współpracy z firmami zaangażowanymi w

międzynarodowy obrót towarowy.

Jest cenionym i doświadczonym wykładowcą

specjalizującym się w problematyce podatkowej

oraz celnej.

Licencjonowany Doradca podatkowy i doświadczony

ekspert, przez kilkadziesiąt lat związany

z polską administracją celną. Jest wybitnym i

cenionym specjalistą z zakresu: Taryfy celnej

[wdrażał w Polsce Zharmonizowany System

Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) oraz

Nomenklaturę Scaloną Unii Europejskiej (CN), a

także nadzorował wdrożenie systemu ISZTAR],

wartości celnej towarów, reguł pochodzenia

towarów, różnego rodzaju ograniczeń

pozataryfowych oraz długu celnego.

W okresie 1976 r. – 2002 r. pełnił służbę w Głównym

Urzędzie Ceł na różnych stanowiskach –

w tym naczelnika wydziału, wicedyrektora

departamentu i dyrektora departamentu. W latach

2002-2003 oraz 2004 – 2018 zastępca dyrektora w

Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów.

Aktywny uczestnik wielu konferencji i spotkań

krajowych oraz międzynarodowych poświęconych

problematyce celnej. Autor licznych publikacji

z zakresu problematyki celnej.

Cena udziału jednej osoby w szkoleniu online wynosi 1199 zł netto + 23% VAT

(1474,77 zł brutto). Dla drugiego lub kolejnego uczestnika z Państwa firmy

oferujemy rabat – cena udziału w szkoleniu zostanie pomniejszona o 10%.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały

szkoleniowe w formie elektronicznej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

KIEDY I JAK?

Szkolenie odbędzie się w formule online w dniach 17 i 18 listopada 2020 r.

w godzinach 10:00-15:00.

Harmonogram:

Logowanie Uczestników: 9:45

Szkolenie: 10:00-12:00

Przerwa: 12:00-12:30

Szkolenie: 12:30-15:00

Jak zagwarantować sobie udział w szkoleniu?

W celu zarezerwowania udziału w szkoleniu – prosimy o wypełnienie i przesłanie

załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: szkolenia@atneo.pl.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest również dokonanie przedpłaty na konto ATNEO

podane w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanie potwierdzenia dokonanej

płatności.

Do udziału w szkoleniu niezbędne jest dysponowanie komputerem z dostępem do

Internetu.

KONTAKT Z ATNEO

We wszelkich sprawach związanych z udziałem w szkoleniu – prosimy o kontakt

z Organizatorem: ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o.,

ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa | E-mail: szkolenia@atneo.pl | Telefon

kontaktowy do ATNEO: tel. (22) 24 39 500; tel. kom. 602 635 535; 602 774 439.

PROWADZĄCY:

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Partnerów ATNEO – uznanych

ekspertów, doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem

w zakresie zagadnień celnych i podatkowych związanych z obrotem

towarowym.

CENA UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE



• Zmiany w art. 33a ustawy o VAT od 1.10.2020 r. Nowe warunki rozliczania

VAT importowego w deklaracji podatkowej i ich implikacje dla

przedstawicieli celnych oraz importerów.

• Plik JPK_VAT w miejsce deklaracji podatkowych od 1.10.2020 r. – nowy

zakres danych objętych raportowaniem i implikacje dla importerów oraz

przedstawicieli celnych.

• Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych oraz

pozostałe wybrane zmiany w przepisach o VAT (pakiet Slim VAT).

• Nowa matryca stawek i Wiążąca Informacja Stawkowa.

• Pakiet VAT e-commerce od 1.07.2021 r. Rewolucja w rozliczaniu VAT z

tytułu importu towarów przesyłek o małej wartości. Nowe zasady

opodatkowania sprzedaży wysyłkowej oraz usług świadczonych

transgranicznie. Zgłoszenie celne na nowych zasadach.

• Taryfa celna 2020/2021 oraz zmiany w zakresie kontyngentów

taryfowych i zawieszeniu poboru ceł od 1.07.2020 r. oraz runda na

styczeń 2021.

• Zmiany w Systemie Zharmonizowanym od 2022 r.

• CLASS – Classification Information System – nowe narzędzie

klasyfikacyjne KE.

• Alfabetyczny Indeks Towarów (AIT) - nowe narzędzie w systemie

Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4.

• Zmiany w zakresie środków ochrony rynku przed nieuczciwą

konkurencją - cła antydumpingowe i wyrównawcze.

• Nowe umowy UE o wolnym handlu (Japonia, Singapur, Wietnam)

i zasady ich stosowania oraz aktualności w zakresie nabywania

i dokumentowania niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia

towarów.

AGENDA  SZKOLENIA

• Planowane zmiany w zakresie paneurośródziemnomorskich

preferencyjnych reguł pochodzenia (Konwencja PEM i nowe umowy).

• BREXIT – zasady kontroli obrotu towarowego z Wielką Brytanią po

1.01.2021 r. (przepisy, wytyczne i wyjaśnienia z tego zakresu).

• Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia delegowanego

i wykonawczego do Unijnego Kodeksu Celnego.

• Nowy system ICS2 do obsługi Przywozowej Deklaracji Skróconej.

• Pilotażowe usługi i systemy KAS oraz UE:

- Awizacja odpraw celnych i system SATOS – nowa usługa KAS;

- „Graniczne CUDO – Kolejowe”;

- nowa wersja Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:

➢ w zakresie rejestracji osób i podmiotów oraz zarządzania

dokumentami elektronicznymi wielokrotnego użytku,

wykorzystywanymi jako załączniki;

➢ w zakresie funkcjonalności newslettera, edycji dokumentów xml

w widoku formularzy oraz udostępniania dokumentów roboczych

i do wysyłki;

- unijne e-zezwolenia FLEGT z wykorzystaniem systemu TRACES

NT/FLEGT IT;

- usługa automatycznego zwalniania przez system AIS/IMPORT

kontenerów w portach morskich Gdyni i Gdańska po zakończeniu

obsługi zgłoszenia w procedurze dopuszczenia do obrotu.

• Jedno postępowanie celno-podatkowe w zakresie należności

przywozowych – bardzo istotne zmiany w przepisach proceduralnych

(wznowienie prac legislacyjnych).

• Pozostałe wybrane zmiany w przepisach celnych i podatkowych oraz

aktualne wyjaśnienia i wytyczne KAS.

• Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.



Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza na adres e-mail: szkolenia@atneo.pl |

Termin zgłoszeń: do dnia 13 listopada 2020 r.

Szkolenie online: Cło i VAT w międzynarodowym obrocie towarowym – wybrane
zagadnienia oraz najnowsze zmiany w przepisach (17 i 18 listopada 2020 r.)

Dane Płatnika (firmy) do faktury:

Imię i nazwisko Stanowisko
e-mail

Uczestnika

Telefon 

kontaktowy

Uczestnika

Podpis Uczestnika 

szkolenia i zgoda na 

przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb 

szkolenia oraz 

akceptacja 
Regulaminu*

Nazwa

Adres

NIP/Numer VAT

*KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH: Złożenie podpisu w niniejszym Zgłoszeniu jest równoznaczne ze zgodą Pani/Pana na przetwarzanie danych

osobowych przez ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o. dla potrzeb realizacji Szkolenia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATNEO

Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, KRS: 0000737061 (dalej: „Administrator”). Odbiorcą Pani/Pana

danych osobowych jest ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, KRS: 0000737061. Pani/Pana

dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych, a także w celu realizacji prawnie

uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności. Podanie danych jest

dobrowolne jednak niekompletność danych uczestnika szkolenia skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu

do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie

będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres realizacji umowy, wymagany prawem okres

przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej oraz po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Regulamin udziału w szkoleniu ATNEO

1. Organizatorem szkolenia jest ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w szkoleniu jest przesłanie uzupełnionego i podpisanego przez Uczestnika szkolenia

formularza zgłoszeniowego.

3. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za Szkolenie.

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia.

Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy.

W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym, a Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia udziału w szkoleniu w przypadku wyczerpania limitu

miejsc.

7. Płatność za udział w szkoleniu powinna nastąpić w formie przedpłaty w terminie wskazanym w otrzymanej przez

Państwa fakturze proforma. Prosimy o płatność ceny za udział w Szkoleniu na rachunek bankowy ATNEO: mBank: 07

1140 2004 0000 3202 7776 7884.

8. Cena udziału jednej osoby w szkoleniu online wynosi 1199 zł netto + 23% VAT (1474,77 zł brutto). Dla drugiego lub

kolejnego uczestnika z Państwa firmy oferujemy rabat – cena udziału w szkoleniu zostanie pomniejszona o 10%

i wyniesie za drugą i kolejną zgłoszoną osobę 1079,10 zł netto + 23% VAT (1327,29 zł brutto).

9. Cena szkolenia obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe w formie

elektronicznej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

10. Złożenie podpisu w niniejszym Zgłoszeniu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Panią/Pana

z postanowieniami Regulaminu udziału w Szkoleniu ATNEO oraz ze zgodą Pani/Pana na ich brzmienie.

Klauzula dotycząca zgody na marketing bezpośredni za pomocą elektronicznych kanałów 

komunikacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) i na kierowanie innych informacji marketingowych na adres poczty

elektronicznej wskazany w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym, który może być używany przez ATNEO Doradztwo Cło

Podatki Prawo Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, KRS: 0000737061, adres e-mail:

atneo@atneo.pl (dalej zwana „ATNEO”) dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych przez Administratora, tj. ATNEO w celach promocyjno-marketingowych, poprzez przesyłanie drogą

elektroniczną informacji o konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych

przez ATNEO oraz informacji o ofertach i produktach ATNEO, a także w celach wynikających z innych prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez ATNEO. Podanie danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę mogę cofnąć

w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej

cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

lub złożenia sprzeciwu. Przysługują mi prawa przyznane przez RODO*, w szczególności prawo dostępu do danych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Data, podpis i adres e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1).

Formularz zgłoszeniowy

Adres e-mail Płatnika (firmy), na który zostanie przesłana faktura ATNEO:

……………………………………………...@...............................................

mailto:szkolenia@atneo.pl

