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Kody CN, Klasyfikacja Taryfowa, Wartość Celna 
 

Stosowanie kodu CN dla potrzeb obrotu krajowego i rozliczeń VAT 
 

Wszelkie dodatkowe  Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2022/2023 r. 
 

Ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia! 

NOWE TABLICE KORELACYJNE – JAKICH ZMIAM MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ !!! 

MONITORING STAWEK CŁA !!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
TERMINY SZKOLEŃ: 
 
 
22 maj 2023 
ON-LINE 
godz. 09:00 
 
 

CENA:  

699,00 PLN brutto 

 
Szkolenie trwa w  
godzinach: 
9:00-14:00 
Pytania, dyskusja: 
14:00-15:00 
 
Potrzebny sprzęt: 
Komputer, mikrofon, głośniki 
lub słuchawki z mikrofonem. 
Przeglądarka Chrome lub 
Mozilla 
Wszystko otwiera się w 
przeglądarce internetowej, 
Nic nie trzeba instalować, itd. 
Kamera nie jest wymagana. 
 

 

 

Program szkolenia: 

Klasyfikacja towarowa od podstaw w krajowym i 

zagranicznym obrocie międzynarodowym. 

- NOWA WSPÓLNA TARYFA CELNA NA ROK 2023 !!! 

- Ważny element kalkulacji !!! 

- Wejście w życie 1 stycznia 2023r. !!! 

- Nowe tablice korelacyjne !!! 

- Nowe kontyngenty taryfowe na 2023r. !!! 

- Nowy system EBTI !!! 

 

- Wspólnotowa Taryfa Celna – rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 2658/87 

- obowiązek stosowania na potrzeby VAT Nomenklatury 

Scalonej (CN), PKWiU 2015 i Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych 

- nowa matryca stawek VAT 
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WSZYSTKIE TEMATY 

REALIZUJEMY TAKŻE  

W FORMIE SZKOLEŃ 

IN COMPANY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Nomenklatura Scalona – co to jest i czemu służy 

2. Wspólnotowa Taryfa Celna 

    - TARIC – unijna elektroniczna użytkowa taryfa celna 

    - ISZTAR – polska wersja TARIC 

3. Budowa taryfy celnej 

    - sekcje, działy, pozycje, podpozycje 

    - kod HS, kod CN 

    - środki taryfowe i pozataryfowe 

    - cła dodatkowe ( antydumpingowe, wyrównawcze )     

4. Ogólne reguły klasyfikacji – podstawowe zasady i ich 

stosowanie 

    - klasyfikacja części 

5. Rodzaje stawek celnych 

    - wg pochodzenia – erga omnes, preferencyjne 

    - wg sposobu liczenia – ad valorem, specyficzne, 

mieszane 

6. Stosowanie kodu CN dla potrzeb obrotu krajowego i 

rozliczeń VAT 

7. Tablice korelacyjne PKWiU i CN 

8. Klasyfikacja usług 

9. Wiążąca Informacja Taryfowa WIT ( składanie 

wniosków, procedura uzyskania ) 

10. Kompendium Wartości celnej 

11. Pytania i odpowiedzi. 

 

PROWADZĄCY: 
 

Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w 

teorii i praktyce.  



Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu 

Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i 

ekspert celny.      Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej. 

Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu 

międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta 

przed administracją celno-skarbową. 

 Od 6 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów. 

 

 


