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VYHLÁSENIA DODÁVATEĽOV A ICH POUŽITIE PRI PÔVODE TOVARU
Jednodňový odborný seminár venovaný probleamtike vyhlásení dodávateľov v rámci pôvodu tovaru a ozrejmenie spôsobu ich
použitia, vyhotovenia, kontroly pri obchodovanbí s tovarom v rámci Únie a reťazení jeho spracovania viacerými podnikmi
v rámci dodávateľského reťazca. Ide o veľmi dôležitú probleamtiku, kedy pôvod musí byť v každom kroku doložený
podpornými dokladmi, ktorými sú najmä vyhlásenia dodávateľov. Často sú vyhlásenia doávateľov vystavované chybne alebo
neoprávnene, či nesprávnym spôsobom, čo znamená neplatnosť takto vystavených a potvrdených dokladov.
Cieľ školenia: naučíme Vás správne pochopiť a aplikovať pravidlá pôvodu pre vyhotovenie a použitie vyhlásení dodávateľov.
Základom je spôsobilosť preukázania pôvodu tovaru v rámci intrakomunitárneho dodávateľského reťazca. Colné orgány
striktne kontrolujú a následne sankcionujú neúpsrávnu aplikáciu pravidiel pôvodu pri vyhláseniach dodávateľov. Naučíme Vás
ako správnym spôsobom vystaviť príslušný druh vyhlásenia dodávateľa a ako sa vyvarovať chýb, ktoré sa často vyskytujú
v praxi ako aj s najonvšími zmenami, ktoré nastavli pri ich vystavovaní.
Cieľová skupina: všetky výrobné podniky, obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí vystupujú ako dodávatelia/odberatelia
v rámci Únie, exportéri, importéri, spracovatelia, dodávatelia medziprodukeotv, distribútori, obchodné zastúpenia,
spracovatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, zástupcovia v colnom konaní, pracovníci
logistiky, finančných oddelení, účtovníci.
Program seminára:
• Vysvetlenie účelu vyhlásení dodávateľov,
• Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru - informatívne,
• Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK CKÚ k pôvodu tovaru (výroba, materiál, výrobok, kumulácia, hodnota materiálov,
cena zo závodu, maximálny obsah nepôvodných materiálov, záseilka, registrovaný vývozca, vyhlásenie o pôvode),
• Kedy a kto môže resp. má vyhotovovať vyhlásenie dodávateľa,
• Druhy dokladov použité pri vyhotovení dodávateľa- vysvetlenie s uvedením príkladov,
• Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa - platnosť, zásady správneho vyhotovenia aj spätného,
• Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov a najčastejších chýb pri ich vyhotovení,
• Signovanie (označovanie a podpisovanie) vyhlásení dodávateľa správnym spôsobom,
• Overovanie správnoasti vyhlásení dodávateľa prostredníctvom INF 4 osvedčení – vysvetlenie postupu a samotného
osvedčenia INF 4 a jeho náležitostí, vzor INF 4, lehoty pre jeho vyhotovenie, archivácia,
• Kontrola vyhlásení dodávateľov - lehoty a doloženie INF 4, neplatnosť vyhlásení doávateľov,
• Diskusia a otázky.
V cene sú zahrnuté študijný materiál, občerstvenie a obed (len pri všeobecných), osvedčenie o absolvovaní
Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou
diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania
môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe bezplatne osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac
ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi
z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia Vašich
pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru - obsahom, miestom, termínmi.
V cene sú zahrnuté:
Termíny konania:
Časový harmonogram:
Miesto konania:
Cena:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní
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začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.
podľa aktuálnej ponuky na webe
podľa aktuálnej ponuky na webe
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