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PRAVIDLÁ PÔVODU – LEVEL 1
VÝKLAD PRAVIDIEL, PÔVODNÉ VÝROBKY
Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colného vyhlásenia pri všetkých colných režimoch.
Podaním colného vyhlásenia začína colné konanie a tento úkon je z procesného hľadiska veľmi dôležitý. Za správne,
úplne, riadne a včasné podanie colného vyhlásenia zodpovedá deklarant, pričom platí, že každá osoba smie využiť možnosť
colného zastúpenia. Pre často sa opakujúce prípady podania colného vyhlásenia po splnení podmienok môže deklarant
prípadne jeho zástupca využiť zjednodušené colné postupy pri podaní colného vyhlásenia a plnení colných formalít. Vyplnenie
colného vyhlásenia si vyskúšate pri jeho nácviku s príkladmi podľa zadania z aplikačnej praxe.
Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov,
logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za
styk s colným zástupcom,
Program seminára:
1. O čom hovoria pravidlá pôvodu
2. Vymedzenie pojmov a pôvodné výrobky
3. Ako rozoznám kedy ide o nepreferenčný alebo preferenčný pôvod?
4. Kedy má nepreferenčný pôvod svoje opodstatnenie?
5. Ako postupovať pri určení pôvodu?
6. Podlieha tovar preferenčnému zaobchádzaniu?
7. Aké kritériá pre priznanie preferčnčného pôvodu musia byť splnené?
8. Čo sa považuje za tovar úplne získaný a jeho vplyv na určenie pôvodu tovaru
9. Aké základné pravidlá sa uplatňujú pri určení pôvodu v závislosti od výrobku:
a) Pravidlo pridanej hodnoty
b) Pravidlo tarifného skoku
c) Výroba z určitých výrobkov
d) Opracovanie / spracovanie úplne získaných materiálov.
10. Čo sa považuje za minimálne / jednoduché operácie ako nedostatočné k priznaniu pôvodu tovaru
11. Čo sa považuje za dostatočné opracovanie / spracovanie pre priznanie pôvodu tovaru
12. Kumulácia pôvodu a jej druhy a uplatňovanie
13. Určujúce jednotky, náhradné diely, súpravy, neutrálne prvky
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 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 pracovníkov.
V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša
výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.
V cene sú zahrnuté:
Termíny konania:
Časový harmonogram:
Miesto konania:
Cena:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní
http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode
začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.
podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode
podľa aktuálnej ponuky na webe
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ a colný špecialista
+421 905 172872
jozef.vasko@cdservices.sk

Prihláste sa vyplnením a odoslaním formulára na úvodnej stránke nášho webu. Ďakujeme.
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