POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM
OBCHODE“
ktorý sa uskutoční dňa

04. júna (štvrtok) o 09.00 hod.
Základné údaje:
Organizátor:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Prednášajúci lektori:

Cena kurzu:

Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01 Košice
Prevádzka VZC TeleDom
Kontaktná osoba: Zuzana Dubovecká
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 0903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
6 vyučovacích hodín a 45 min.
TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01 Košice
Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom
TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems –
Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel
Arena
od 8:00 hod. – do 9:00 hod.
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, odborný konzultant
Mgr. Peter Šamša – colný špecialista - colný špecialista Colnej správy
ČR na pôvod tovaru
66,00 € s DPH

Cieľ seminára:
Postupne Vás prevedieme krok za krokom celou problematikou preferenčného a nepreferenčného
pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás postupy
pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania
medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod,
súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Aké sú možnosti kumulácie, aplikácie
zjednodušení, či ako správne zostaviť dodávateľské vyhlásenia a ich účel. Predchádzajte vzniku
incidentov preventívnym nastavením. Ušetrite čas a prostriedky prijatím včasných opatrení
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nastavením Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby uplatnili preferenčný pôvod tovaru
pri dovoze a tak získali a pre Vašu spoločnosť nemalé finančné prostriedky.
Cieľová skupina:
Obchodné subjekty, podnikatelia, obchodujúci s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia,
vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia,
colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.
Obsahová náplň:
1. časť - Preferenčné systémy EÚ, získanie pôvodu, dôkazy, kumulácia, schválený vývozca
 preferenčné systémy EÚ (zmluvné – dvojstranné, mnohostranné, jednostranné - nerecipročné)
colná únia, ZVO
 podmienky získania preferenčného pôvodu (dostatočné spracovanie, minimálne operácie)
 dôkazy preferenčného pôvodu tovar
 kumulácia tovaru rôzneho pôvodu.
 zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru (schválení vývozcovia).
Nariadenie Rady (ES) č. 1207/2001 o postupoch na umožnenie vydávania alebo zostavovania
dôkazov pôvodu zo strany Spoločenstva a na vydávanie niektorých schválených vývozných
povolení podľa doložiek upravujúcich preferenčné obchodovanie medzi Európskym spoločenstvom
a niektorými krajinami.
2.









časť - Najčastejšie chyby a nedostatky, podporné dokumenty, verifikácia, ZIN, diskusia,
zmeny predpisov
chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov pri
potvrdzovaní pôvodu tovaru – predchádzanie ich vzniku a ich odstraňovanie
dôvody, ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov
možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov
vystavovanie dodávateľských vyhlásení potrebných pre potvrdenie pôvodu tovaru – dlhodobé
dodávateľské vyhlásenia – eliminácia chýb pri vystavovaní a povinná evidencia a
archivovanie podporných dokladov.
verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie - Tlačivo INF 4 a jeho
vystavovanie.
záväzné informácie o pôvode tovaru.
zmeny v preferenčnom systéme EÚ v priebehu roka 2014, k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016.
diskusia a odpovede na otázky účastníkov.

3. časť – Diskusia a odpovede na otázky
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Seminár zahŕňa:






Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
Študijný materiál
Občerstvenie
Obed
Osvedčenie o absolvovaní

Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 02.06.2015
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste
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