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PRVÁDZKOVANIE COLNÝCH SKLADOV
Jednodňový odborný seminár zameraný na problematiku colných skladov. Dozviete sa všetko potrebné od získania povolenia,
cez dodržiavanie podmienok, nastavenie systému colného konania, uplatňovanie formalít pri dovoze, vývoze, tranzite pri
prijatí tovaru a odoslaní tovaru z colného skladu, využívanie zjednodušených postupov. Získate poznatky o previazanosti
a súvislostiach s ostatnými colnými režimami, prípadne postavením dočasne uskladneného tovaru.
Cieľ školenia: naučiť správnej orientácií v problematike colných skladov a colného režimu colné uskladnenie, ako správne
aplikovať colné predpisy, ako sa vystríhať možných rizík eliminovať ich dopady na činnosť a prevádzku firmy Ako využívať
všetky možnosti, ktoré colné uskladnenie ako jeden z ekonomických režimov poskytujú. a colného skladu.
Cieľová skupina: prevádzkovatelia colných skladov, obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo
Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia,
odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, zástupcovia v colnom konaní.
Program seminára:
1. Výklad základných pojmov
2. Režim colné uskladňovanie a súvislosti
3. Klasifikácia colných skladov
4. Špecifiká a prevádzka colného skladu
5. Povinnosti a zodpovednosť skladovatela
6. Povolenie na prevádzkovanie
7. Uplatňovanie zjednodušených postupov
8. Dodržiavanie podmienok v povolení
9. Zabezpečenie colného dlhu, colný dlh – poskytnutie záruky
10. Vedenie skladovej evidencie a záznamov
11. Operácie a manipulácie vykonávané v colnom sklade
12. Formy nakladania s tovarom
13. Zatriedenie tovaru a identifikácia tovaru
14. Premiestnenie tovaru
15. Lehoty uskladnenia tovaru
16. Colné vyhlásenie (pri dovoze, vývoze, tranzite)
17. Prijatie a odoslanie tovaru, kontrola tovaru
18. Sankcie pri porušení podmienok v povolení
19. Výhody a nevýhody colného skladu
20. Diskusia, otázky a odpovede
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:
študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní
Termíny konania:
http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode
Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.
Miesto konania:
podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode
Cena:
podľa aktuálnej ponuky na webe
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ a colný špecialista
Telefón:
+421 905 172872
E-mail:
jozef.vasko@cdservices.sk
Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firemného webu. Ďakujeme.
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