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Data i Miejsce > 

 
Termin: 
16.11.2015 

Miejsce: 
CENTRUM 

GIEŁDOWE  Książęca 4 , 

Warszawa 

 
 

 
Korzyści  > 

 
Umiejętność Opracowania 
trybu i formy zawierania 
nowych kontraktów 
importowo-eksportowych 
Skuteczna analiza szans i 
uwarunkowań prawno-
ekonomicznych na lokalnych 
rynkach wschodnich 
  

 

 
Pozyskiwanie umów z kontrahentami z 
rynków wschodnich+ procedury celno-
podatkowe 
 

Mec. Alena Rzepka -  Departament 
Wschodni kancelarii CHAŁAS I 
WSPÓLNICY.  Kancelaria to  jedna z 
najsilniejszych marek na rynku usług 
prawnych w Polsce pod kątem znajomości 
lokalnych realiów gospodarczych. 
Przykładem jest biuro kancelarii w 

Kazachstanie, które wraz z kancelariami partnerskimi realizuje 
najbardziej złożone projekty w regionie Azji Środkowej. Jako jedna 
z nielicznych kancelarii w Polsce, Chałas i Wspólnicy specjalizuje 
się w obsłudze przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo-
Wschodniej.   
 
9.30  początek 

IMOPORT- EXPORT,   jak szukać kontrahentów na 
kluczowych rynkach wschodnich ?  

l umowa ramowa  
l umowa współpracy  
l umowa sprzedaży  



 

 
  
  
  
  

Dotarcie do nowych klientów 
obecnych na kluczowych -
wschodnich rynkach: 
- Rosja 
- Ukraina  
- Kazachstan 
- Białoruś  
- Armenia 
- Azerbejdżan 

 
 
Zastosowanie > 

 
·        >  Opracowanie Umowy 

pełnej eksportowej 
·       > Zabezpieczanie umów 
·       > Optymalizacja podatkowa i 

celna  
·       
  

       Zagraniczne 
firmy 
prowadzące 
biznes w 
Rosji nie 
zamierzają 

rezygnować z tego rynku. 
Gospodarka Ukrainy konflikt 
odczuwa  mocniej lecz mimo to 
nie brakuje firm, które rozważają 
inwestycje,licząc na wzrost za 2-
3lata . Polscy eksporterzy mogą 
korzystać z ochrony w systemie 
ubezpieczeń gwarantowanych 
przez Skarb Państwa 
 

 
  
   

 

 
Kazachstan >100 % 

 

Członek 
Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej i główna , 
brama do rynku Federacji 
Rosyjskiej i Azji Centralnej. 
Przystąpienie do Światowej 
Organizacji Handlu (co ma 
nastąpić do końca 2015 
roku ) i wprowadzenie m.in. 
wspólnych taryf celnych, 
ułatwi współpracę 
międzynarodową z Polską  
W ubiegłym roku do 
Kazachstanu eksportowały 
1444 polskie firmy. Obroty 
handlowe były o  100 proc. 
wyższe niż rok wcześniej. .  
Kazachstan jest czwartym 
partnerem handlowym 
Polski wśród krajów 
Wspólnoty Niepodległych 
Państw.  
 

 
Białoruś > 

 

l umowa dostawy  
l agencja/dystrybucja   

Elementy istotne umowy  

l - przedmiot  
l - cena  
l - ilość  
l - warunki płatności + kontrola dewizowa  
l - warunki dostawy + INCOTERMS  
l - pozostałe czynniki i uwarunkowania  

 Specyfika umów z elementem 
zagranicznym-  rynek właściwy   

- miejsce zawarcia  
- prawo właściwe  
- sąd właściwy  
- język  
- klauzula językowa  
- reguły interpretacyjne  
- klauzula podatkowa  
- klauzula bankowa 

 Zarządzanie ryzykiem kontraktowym- analiza 
zagrożeń -Odpowiedzialność kontraktowa  

l kary umowne  
l odsetki  
l wyłączenie odpowiedzialności  
l jednostronne rozwiązanie umowy  
l odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej 

naruszenia przez sprzedającego  
l siła wyższa  
l odszkodowanie za zwłokę lub brak zgodności towaru  

   Regulacje celno-prawne  

1. Ustawodawstwo celne Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej  

2. Ustawodawstwo celne państw członkowskich 
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: Armenii, Białorusi, 
Kazachstanu i Rosji  

3. Granice regulacji krajowej i ponadnarodowej w 
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej  

4. Ustawodawstwo celne Ukrainy  

 Zgłoszenie towarów do odprawy celnej 
  

1. Deklaracja celna towarów, w tym drogą elektroniczną  
2. Wykaz dokumentów, niezbędnych przy zgłoszeniu celnym 

towarów  
3. Kraj pochodzenia towaru: zasady określenia. Warunki 

korzystania z systemu wolnego handlu między Federacją 
Rosyjską a Republiką Serbii  

4. Zasady przemieszczenia towarów wewnątrz Eurazjatyckiej 
Unii Gospodarczej  

 Opłaty związane z wwozem towarów 

1. Podstawa oclenia  
2. Cło wwozowe. Jednolita taryfa celna Unii Celnej  
3. VAT oraz podatek akcyzowy  
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 W ubiegłym 
roku Polska była 10. 
inwestorem w tym kraju. 
Według danych ministerstwa 
gospodarki polskie firmy 
zainwestowały tam ponad 
150 milionów dolarów. - 
szczególnie dobrze rozwiniął 
się sektor logistyczny i 
transportowy. W ostatnich 
latach Białoruś zbudowała 34 
centra logistyczne. Na 
terenie Białorusi działa ponad 
350 firm z polskim kapitałem. 
 
Formularz zgłoszenia 

 
 

  

 
  

 SZKOLENIE  

Kolejna edycja , ciszącego się dużym zainteresowaniem 
szkolenia. Szkolenie zbiera znakomite recenzje. 

 

4. Opłaty celne w państwach członkowskich Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej oraz na Ukrainie  

5. Zwolnienia celne  

  Procedura celna importu 
 
Ogólna charakterystyka procedury celnej 

1. Model procedury celnej importu  
2. Warunki objęcia towarów procedurą celną importu  
3. Powstanie i ustanie obowiązku zapłaty cła i opłat celnych w 

związku z objęciem towarów procedurą celną importu (tryb 
ogólny)  

4. Przesłanki powstania i ustania obowiązku zapłaty cła i opłat 
celnych przy korzystaniu z ulg celnych  

5. Ograniczenia w imporcie towarów. Zakaz wwozu towarów.  

 Inne najczęściej używane procedury celne 

l Procedura celna tranzytu celnego  
l Procedura celna składu celnego  
l Procedura celna przetwarzania na obszarze celnym  
l Reeksport  

 Środki pozataryfowe przy wwozie towarów 

- Dokumentacja - Kwotowanie (ograniczenia ilościowe) 

1. Licencjonowanie  
2. Specjalne środki ochrony:  

n cło antydumpingowe,  
n specjalne cło ochronne,  
n cło wyrównawcze  

18.45  zakończenie 

Formularz zgłoszenia  
Tel. Kom: 694-771-413 

tel: 22 487-95-11 
  
www.stowarzyszenie-gospodarki.pl   

 

© Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej 
Serdecznie dziękujemy za odebranie maila.  

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać  informacji prosimy odpisać NIE WYSYŁAJ 
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