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Enterprise Europe Network 

przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 
 

      zaprasza do udziału w webinarze nt.: 
 

 „Pochodzenie towarów w regulacjach celnych Unii Europejskiej 
– najważniejsze aspekty z perspektywy przedsiębiorcy” 

 

 

 
Webinar skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem 

towarowym, a także handlem lub wytwarzaniem produktów przeznaczonych na eksport na dalszych etapach łańcucha dostaw – 
zarówno do właścicieli firm, jak i kadry odpowiedzialnej za zarządzanie transakcjami towarowymi, ich organizację i rozliczenie.  

 

Celem webinaru jest przedstawienie najistotniejszych - z punktu widzenia przedsiębiorcy – obowiązków i reguł 
wynikających z unijnych przepisów celnych oraz umów międzynarodowych dotyczących pochodzenia towarów. 

 

Uczestnicy webinaru dowiedzą się, jaką rolę w transakcjach towarowych ma ustalenie pochodzenia towarów, w jaki 
sposób prawidłowo je udokumentować, jakich dowodów mogą oczekiwać kontrahenci, a także jakie konsekwencje mogą nieść ze 
sobą błędy w ustaleniu czy potwierdzeniu pochodzenia. Podczas szkolenia w przystępny sposób przeprowadzimy uczestników 
przez kluczowe regulacje, położymy nacisk na praktyczną stronę zagadnienia, przykłady dotyczące handlu z wybranymi 
Państwami, dostępne narzędzia i systemy elektroniczne, oraz przykłady z praktyki bliskiej przedsiębiorcom, a także odpowiemy 
na Państwa pytania. 
 

 

Webinar odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00  
 

 

Program webinaru:  
 
 

1. Czym jest pochodzenie towarów i jakie ma znaczenie dla międzynarodowych transakcji towarowych? 

2. Jakie są prawne podstawy ustalenia pochodzenia towarów? 

3. Czym jest pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne? 

4. Jak ustalić reguły pochodzenia niepreferencyjnego? 

5. W jaki sposób ustalić pochodzenie preferencyjne? 

6. W jakich sytuacjach oraz w jaki sposób należy udokumentować pochodzenie niepreferencyjne i  

 preferencyjne? Podstawowe obowiązki dokumentacyjne dostawcy, eksportera i importera towarów. 

7. Ustalanie i potwierdzanie pochodzenia oraz formalności związane z handlem towarowym z Wielką  

 Brytanią po 31 grudnia 2021 

8. Narzędzia i systemy elektroniczne a pochodzenie towarów 

• Czym jest system zarejestrowanych eksporterów REX? 

• Usługi dostępne przez PUESC 

• Systemy kontroli importu w państwach trzecich – np. TAREKS (Turcja) 

• Weryfikacja reguł pochodzenia na platformie Access2Market Komisji Europejskiej 

9. Jakie sankcje wiążą się z nieprawidłowościami i błędami w ustaleniu lub potwierdzaniu pochodzenia  

 towarów? 
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Prowadzący: 
 

 

Magdalena Chmielewska-Cholewa 
 

Doradca podatkowy z 13-letnim doświadczeniem w zakresie VAT, ceł i akcyzy. Partner  

w Kancelarii KDCP Rutkowski i Wspólnicy, wspierającej w sprawach celnych i podatkowych 

polskie i zagraniczne spółki zaangażowane w krajowy i międzynarodowy obrót towarami. 

Współpracuje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Jest autorką licznych publikacji 

dotyczących ceł, VAT i akcyzy oraz prelegentką na konferencjach naukowych i branżowych. 

Współautorka komentarza do dyrektywy VAT „Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. 

Komentarz”. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończyła również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Ziaja 
 

Doradca podatkowy specjalizujący się w podatku od towarów i usług, Menadżer w kancelarii 

KDCP Rutkowski i Wspólnicy. Wspiera w sprawach celnych i podatkowych polskie  

i zagraniczne spółki zaangażowane w krajowy i międzynarodowy obrót towarami. 

Doświadczenie zdobyła doradzając polskim i zagranicznym podmiotom m.in. z branży 

produkcyjnej, FMCG, farmaceutycznej, zbrojeniowej, budowlanej. Prowadzi szkolenia  

z zakresu VAT oraz cła.  Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, przebywała również na wymianach i stypendiach na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz Universidad Autonoma de Madrid w Hiszpanii. 

 


