IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W RZESZOWIE
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SZANOWNI PAŃSTWO !
Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie
wraz z KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego
Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.
zapraszają do udziału w szkoleniu online:

Sankcje handlowe w obrocie międzynarodowym
WYRÓŻNIENIA

Termin szkolenia – 8 lipca 2022r.
Czas trwania: 10.00 – 14.00
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TARGI
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DOR ADZTWO
WSPÓŁPRACA
ZAGRA NI CZNA
ODWOŁANIA OD
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LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH
USŁUGI:
- FINANSOWE
- INFORMATYCZNE

Prowadzące:
Magdalena Chmielewska - Cholewa. Doradca podatkowy z kilkunastoletnim
doświadczeniem w zakresie ceł, VAT 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.
Aleksandra Ziaja, Doradca podatkowy specjalizujący się w deglacjacjach celnych
i 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.
Szkolenie jest skierowane zarówno do osób, które podejmują w firmach decyzje o
kierunkach rozwoju oraz współpracy międzynarodowej, a także do osób zawierających
umowy i przyjmujących oraz wysyłających zlecenie, jak i do osób odpowiedzialnych za
stronę formalną współpracy z kontrahentami (umowy, rozliczenia, fakturowanie).
Przy każdym z punktów agendy prowadzący będą podawać praktyczne przykłady, odnosić
się do stanowiska i praktyki polskich organów oraz stanowiska Komisji Europejskiej,
a także dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie najważniejszych wyzwań dla polskich
przedsiębiorców.

- PRAWNE

Program webinarium:
1. System sankcji handlowych
 źródła prawa unijnego i polskiego,
 organy nakładające i realizujące przepisy sankcyjne.
Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie 35-060
Rzeszów, ul. Słowackiego 24/ Vp,
tel / fax +48 (17) 854-90-49 , 854-90-50 , 854-90-51, e-mail: iph@iph.rzeszow.pl
NIP 813-02-68-780 REGON 005151703 KRS 0000171929
konto: PKO BP SA I Oddział w Rzeszowie 27 1020 4391 0000 6802 0078 8752
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2. Sankcje indywidualne w prawie UE i polskim:
 unijne listy sankcyjne,
 polska lista sankcyjna,
 podmioty powiązanie – jak daleko powinna sięgać weryfikacja,
 zakaz realizacji transakcji z wybranymi spółkami rosyjskimi,
 czym jest zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych,
 jakie działania podjąć gdy kontrahent zostanie wpisany na listę.
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3. Zakaz dokonywania transakcji importowych z Rosji i Białorusi:
 jakie towary są przedmiotem zakazów importowych,
 okresy przejściowe,
 jak wnioskować o dopuszczenie do obrotu w ramach kontyngentów (dot. nawozów),
 jakie kolejne produkty mogą zostać objęte sankcjami.

WYRÓŻNIENIA

4. Zakaz dokonywania transakcji eksportowych na terytorium Rosji i Białorusi:
 jakie towary są przedmiotem zakazów importowych na mocy przepisów unijnych,
 okresy przejściowe,
 jak weryfikować czy dany produkt podlega zakazowi wywozu,
 zakaz wprowadzania do Polski rosyjskiego i białoruskiego węgla,
 obowiązki podmiotów dokonujących obrotu węglem.
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5. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie i próbę ominięcia przepisów
dotyczących zakazów importowych lub eksportowych:
 kara administracyjna do 20 mln zł – kto i w jakim trybie nakłada, tryb odwoławczy, co
podlega karze,
 kara pozbawienia wolności od 3 lat – co podlega karze, jakie inne środki karne są
zastosowane, przesłanki skazania.

6. Zachowanie standardów należytej staranności w kontekście sankcji handlowych:
 jak powinien wyglądać proces weryfikacji, „red flag” – jakie sytuacje budzą szczególne
wątpliwości,
 jak daleko powinna sięgać weryfikacja,
 jakie środki ostrożności zachować w handlu z państwami trzecimi innymi niż Rosja i
Białoruś, a jakie z krajowymi lub unijnymi kontrahentami,
 jak monitorować zmiany w przepisach, przydatne linki i odpowiedzi.
KOSZT SZKOLENIA 1 osoby: 400zł + VAT 23%, dla członków Izby 380 zł + VAT 23%.
Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Po stronie uczestników szkolenia nie będzie wymagana instalacja aplikacji, wystarczy komputer
z dostępem do Internetu.
Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest skontaktowanie się telefoniczne
z IPH w Rzeszowie nr tel. 17 854-90-50, wysłanie zgłoszenia oraz oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
a także potwierdzenia przelewu na konto:
PKO BP SA I Oddział w Rzeszowie 27 1020 4391 0000 6802 0078 8752
adres email szkolenia@iph.rzeszow.pl.
Zgłoszenie w załączeniu.
Link do webinarium zostanie przesłany w przeddzień szkolenia.
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