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chcesz zwiększyć bezpieczeństwo firmy;

rozwijać sprzedaż eksportową

harmonijnie współpracować z partnerami zagranicznymi.

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:

otrzymają skondensowaną wiedzę i wskazówki w zakresie odprawy
celnej towarów oraz poprawnego sporządzania dokumentacji
eksportowej.

będą mogli przedyskutować bieżące problemy związane z wysyłkami
eksportowymi oraz poszukać wspólnie optymalnych rozwiązań.U

zapoznają się z mechanizmami celnymi stosowanymi w wymianie
towarowej z krajami UE oraz trzecimi – nie należącymi do Unii
Europejskiej.

Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i efektywnych metod,
Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe
w zastosowani wskazówki:

DLA KOGO?

CO ZYSKAJĄ

UCZESTNICY?
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Dokumentacja eksportowa w transakcjach pozaunijnych

Procedury celne

Automatyczny System Eksportu (AES)

Komunikat IE 599

Sposoby zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na rynkach

pozaunijnych

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach

pozaunijnych

Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy w handlu

międzynarodowym

Udokumentowanie działalności gospodarczej na wybranych rynkach

zagranicznych

Typologia umów: typy umów w handlu międzynarodowym; stopień

standaryzacji i unifikacji umów w handlu międzynarodowym

Umiejętność sporządzenia kontraktu w handlu zagranicznym

Wytyczne co do możliwości stosowania przez podatników

dokonujących eksportu bezpośredniego stawki VAT 0% w przypadku

braku wystawienia komunikatów IE 599

Świadectwa pochodzenia – uznawanie reguł pochodzenia na fakturach,

przechowywanie świadectw i faktur z zapisami preferencyjnymi,

Najważniejsze aspekty w stosowaniu INCOTERMS

Warunki EXW w eksporcie (odpowiedzialność za przesyłkę, odprawa

celna, nadawca w świetle prawa podatkowego i celnego),

Eksport pośredni w przypadku 3 podmiotów w handlu poza UE, jak

powinny prawidłowo wyglądać takie faktury , jaka uznawana jest w tym

wypadku za eksportową zgłaszana do odprawy celnej( sprzedający,

kupujący, pośrednik , odbiorca), różne praktyki wystawiania faktur w

szczególności gdy pośrednikiem lub sprzedającym jest podmiot Unijny,

Kwestia procedury 4200 – warunki jakie trzeba spełnić aby udowodnić

dostawę do innego kraju UE, jakie zagrożenia z tego tytułu mogą być –

jak “bezpiecznie” stosować te procedurę,

Zawieszenia poboru cła (uszlachetnianie czynne bierne, reparacyjny,

etc)

Odprawa scentralizowana po nowemu – kwestie odpraw z innych

Unijnych urzędów celnych, rozwiązania prawne (VAT, akcyzy,

zabezpieczenia celne, płatności za należności, gwarancja celna) 
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Nasza MISJA: “Tworzymy silnych Eksporterów”

Wspieramy eksporterów, by pozyskiwali najlepszych partnerów

zagranicznych, zdobywali nowe rynki oraz osiągali maksymalne zyski w

biznesie międzynarodowym.

Jesteśmy doświadczonym partnerem w zakresie prowadzenia szkoleń. Od
ponad 12 lat prowadzimy projekty szkoleniowe. 

Przeszkoliliśmy ponad 2500 firm, w czasie 14 600 godzin szkoleniowych, w
tym ponad 1200 firm z tematyki eksportu, uzyskując najwyższe noty oraz
liczne referencje.

NASZA MISJA

NASZE 

SZKOLENIA
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Sprawdź nasze referencje

Skontaktuj się z nami!

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy zespołem skupiającym specjalistów ds. eksportu, konsultantów z
różnych krajów oraz szkoleniowców - praktyków biznesu.

Od 13 lat doradzamy przedsiębiorcom jak efektywnie korzystać z
możliwości płynących z eksportu, jak dywersyfikować ryzyko oraz jak
wygrywać z konkurencją na rynkach zagranicznych. 

https://szkolenia-eksportowe.pl/kontakt/
https://szkolenia-eksportowe.pl/referencje/
https://szkolenia-eksportowe.pl/kontakt/

