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COLNÉ REŽIMY S EKONOMICKÝM ÚČINKOM
...bonusy pre Vaše podnikanie
Cieľ: účastníkov oboznámiť a naučiť podstatné prvky, výhody, využívanie uplatňovania colných

režimov s ekonomickými účinkami v ich osobitostiach a špecifickom prínose. Pochopia podstatu
používania každého jedného colného režimu s ekonomickým účinkom, jeho ekonomické prínosy pri
obchodných transakciách a dôvody pre správne použitie v konkrétnom prípade. Získate tak
schopnosť riadiť efektívne vlastné firemné procesy.
Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných,
deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze a vývoze, alebo vystupujú ako
zástupcovia v colnom konaní prípadne vystupujú v iných konaniach pred colnými orgánmi.
Odporúčame pre výrobné spoločnosti, skladovateľov, prevádzkovateľov colných skladov,
operátorov v logistike, spracovateľov, vystavovateľov, či prevádzkovateľov výstavných areálov,
poskytovateľov služieb, či servisné spoločnosti.
Obsahová náplň školenia
 Vysvetlenie významu colných režimov s ekonomickým účinkom
 Prípady a príklady použitia colných režimov s ekonomickým účinkom
 Výhody použitia – v čom spočíva ekonomický účinok týchto režimov






COLNÉ USKLADŇOVANIE






AKTÍVNY ZOŠĽACHŤOVACÍ STYK (ĎALEJ LEN „AZS“)





PREPRACOVANIE POD COLNÝM DOHĽADOM (ĎALEJ LEN „PPCD“)






DOČASNÉ POUŽITIE (ĎALEJ LEN „DP“)







PASÍVNY ZOŠĽACHŤOVACÍ STYK (ĎALEJ LEN „PZS“)



Diskusia, otázky a odpovede

druhy a prevádzkovanie colného skladu
zodpovednosť skladovateľa
podmienky pre udelenie povolenia
výhody umiestnenia tovaru do colného skladu a príklady z praxe
význam a vysvetlenie colného režimu AZS
podmienky pre udelenie povolenia a vykonávanie režimu
podmienečný systém a systém vrátenia – vysvetlenie a použitie a príklady z praxe
význam a vysvetlenie colného režimu PPCD
opodstatnenie a výhody použitia PPCD a príklady z praxe

význam a vysvetlenie colného režimu DP
DP s čiastočným / úplným oslobodením od cla
podmienky a výhody použitia colného režimu DP a príklady z praxe
význam y vysvetlenie colného režimu PZS
podmienky pre udelenie povolenia
uplatňovanie režimu v praxi, príklady z praxe
Jednoduchá výmena, záručná a pozáručná oprava

V cene sú zahrnuté: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní
colné a daňové poradenstvo & konzultácie & zastúpenie & audity & analýzy & expertízy & systémové riešenia & školenia

