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SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT – AEO CERTIFIKÁCIA
Jednodňový seminár poskytne
oskytne potrebné informácie o procese certifikácie, aby žiadateľ zvládol zostaviť žiadosť,
prílohy k nej ako aj spoľahlivo a bezchybne zvládnuť
zvládnu samo hodnotiaci dotazník. Určené
čené je pre firmy vystupujúce
v logistickom reťazci
azci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom. Poslúži pre
zdokonalenie Vašich systémov, zvyšuje kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť Vášho úseku v logistickom reťazci.
re
Tým sa stanete konkurencie schopnejšími, bezpečnejšími
bezpe nejšími a lepšími obchodnými partnermi. Ú
Účastníci sa
dozvedia o podmienkach SHS, možnostiach jeho komerčného
komer ného využitia, prínosoch a výhodách pre držiteľov.
Účastníci
astníci získajú certifikát o absolvovaní školenia pre preukázanie vzdelávania pracovníkov v oblasti colných
predpisov a pri monitoringu colným orgánom.

Cieľová skupina:
Seminár je určený
ený pre všetkých žiadateľ
žiadateľov, ktorí chcú získať štatút
út schváleného hospodárskeho subjektu, ktorí
vykonávajú svoje aktivity s krajinami mimo EÚ. Pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných
deklarantov, dopravcov, zasielateľov,
ľov, sprostredkovate
sprostredkovateľov,
ov, prístavy, letiská, terminály v prístavoch a na letis
letiskách,
terminály kombinovanej dopravy, operátorov medzinárodnej dopravy, operátorov kombinovanej dopravy,
prevádzkovateľov
ov colných skladov, prevádzkovate
prevádzkovateľov
ov expresných zásielkových služieb, distribútorov. Taktiež je
vhodný pre pracovníkov subjektov, ktorí už
u sú držiteľmi AEO osvedčenia,
enia, avšak priebežne je potrebné
preškoľovať vlastných pracovníkov z ich povinností, práv s cieľom
cie om dodržiavania postupov a tým aj bezpečnosti.
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legislatíva
egislatíva, podstata AEO
fázy
ázy projektu AEO
analýza
nalýza súčasného
sú
stavu
časový
asový plán a kontaktná osoba
ktoo môže byť
by a požiadať o osvedčenie AEO
dôvody prečo
pre získať osvedčenie AEO
typy osvedčení
osved
AEO
podmienky získania osvedčenia
osved
AEO
ako získate
získa osvedčenie AEO
priame a nepriame výhody pre držiteľov
zistenie rezerv, zefektívnenie
zefektívnenie logistiky a systému firmy
zvýšenie bezpečnosti,
bezpe
zlepšenie procesov
nastavenie colných a logistických postupov
priebeh prípravy podkladov
žiadosť a všetky prílohy k nej
vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka príloh k nemu
vyplňovanie
najčastejšie
častejšie chyby žiadat
žiadateľov
aktuálne zmeny v certifikácií AEO
súčasný
časný stav v EÚ a na Slovensku

V cene sú zahrnuté študijné materiály, obed, občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní
colné a daňové
ové poradenstvo & konzultácie & zastúpenie & audity & analýzy & expertízy & systémové riešenia & školenia

