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Nazwa przedmiotu1): Obsługa celna w przepływie towarów i usług

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Customs Service in Goods Movement

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): Dr inż. Agnieszka Parlińska

Prowadzący zajęcia6): Dr inż. Agnieszka Parlińska

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, 
Zakład Prawa i Finansów 

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- nabycie wiedzy w zakresie prowadzenia wymiany międzynarodowej zarówno w ramach Wspólnoty jak i z krajami trzecimi. 

- zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami obrótu międzynarodowego.

-

-

KW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Procedury i przeznaczenia celne: warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych, procedury zawieszające i ich zakończenie, korzystanie z procedury
uproszczonej, wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania
podatkiem VAT, pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku
składania zabezpieczenia, stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
katalog zwolnień celnych, warunki stosowania zwolnień celnych, dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych. Ustalanie pochodzenia towaru,
dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych: uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym
Wspólnoty, Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru, preferencyjne stawki celne, materialne prawo celne (pochodzenie towarów, wartość celna, taryfa celna,
dług celny, przeznaczenie celne i procedury celne),
INTRASTAT obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego: wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji, zasady wypełniania i
składania deklaracji częściowych i jednorazowych, stosowanie korekty deklaracji, odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu, najczęściej
występujące błędy w deklaracjach. 

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Uwarunkowania prawne determinujące kształt obsługi celnej w przepływie towarów. Podstawowe instytucje celne. Wewnątrzwspólnotowy i pozawpólnotowy obrót
towarami: zasady dokonywania obrotu, dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT, transakcje trójstronne, poświadczanie
wspólnotowego statusu towarów, zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej, podatki pośrednie w  obrocie towarami. 

B.     ćwiczenia

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów lub Finanse lub Finanse publiczne

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Potrafi scharakteryzować i objaśnić zasady prowadzenia obrotu 
miedzynarodowego

05 -

02 - Umie zastosować procedury celne w obocie międzynarodowym 06 -

03 - Umie oszacować poziom należności celnych i podatkowych w obrocie 
międzynarodowym

inne… inne..

08 -

inne..

07 -

04 - Nabył zdolność samodzielnego zdobywania i uaktualniania wiedzy z 
zakresu prowadzenia obrotu międzynarodowgo

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

2. WAWRZYK P., WSPÓŁPRACA CELNA W UNII EUROPEJSKIEJ, Wydawnictwo: WAIP, 2009

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

b) uzupełniająca

3. SAWCZUK P., WARTOŚĆ CELNA JAKO ELEMENT KALKULACYJNY NALEŻNOŚCI CELNYCH, Wydawnictwo: VERBA, 2011

4. WALCZAK M., ADMINISTRACJA CELNA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, Wydawnictwo: WSCIL, 2009

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1.CECELSKI T., WOLANIN R., PRAWO CELNE ORAZ PODSTAWY INTRASTAT VAT I PODATKU AKCYZOWEGO, Wydawnictwo: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, 2009

5. KOSACKA-ŁĘDZEWICZ D., OLSZEWSKI B.,  OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, EKSPORT, IMPORT – Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Unimex, 2007 

6. ANNA DUBIELAK, AGNIESZKA KWIATKOWSKA, SYLWESTER WITALIS, DOROTA BŁASIAK-BARNUŚ, PROCEDURY CELNE, Wydawnictwo: LEXIS NEXIS, 2008

7.

8.
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