POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný kurz

„ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného
deklaranta“
ktorý sa uskutoční v dňoch

06.10. 2015 (utorok) až 08.10.2015 (štvrtok)
Základné údaje:
Organizátor:

Forma vzdelávania:
Celkový počet hodín:
Miesto konania:
Možnosti parkovania:
Prezentácia účastníkov:
Začiatok kurzu:
Prednášajúci lektor:
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
7 vyučovacích hodín a 45 min./denne
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.
9:00 hod.
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, odborný konzultant
195,00 € s DPH

Trojdňový odborný kurz obsahuje to podstatné zo základov pre výkon pracovnej funkcie colného
deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje orientáciu v colnej problematike, komunikáciu s colnými
orgánmi, znalosti colných predpisov a postupov. Výučba prebieha so zameraním sa na praktickú
stránku a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou a skúsenosťami
z lektorskej činnosti v profesijnom vzdelávaní. Je určený pre úplných začiatočníkov a mierne
pokročilých.
Cieľ kurzu:
 naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi,
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naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK, EÚ),
správne aplikovať pravidlá pôvodu a colnej hodnoty,
vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázami, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1,
T2L) a inými informáciami.

Cieľová skupina:
Pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností,
colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre nákupcov, expedientov, dispečerov,
disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.
Program seminára:
1. časť – Colná únia, colné predpisy EÚ a SR, colné konanie (trvá jeden deň):
EÚ ako colná únia a jednotný trh
Terminológia a základné colné predpisy
Colné schválené určenie alebo použitie a colné režimy
Colný dlh – vznik, zánik, vymeranie, výber, platba, zabezpečenie
Zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie
2. časť - Colnotarifné zatriedenie tovaru, colný sadzobník , TARIC, pôvod tovaru (trvá jeden
deň):






Spoločný colný sadzobník, členenie, obsah, poznámky, používanie
Používanie databázy TARIC SK a EÚ, vyhľadávanie, kalkulačný modul, príklady
Klasifikácia tovarov, Harmonizovaný systém, Kombinovaná nomenklatúra
Colnotarifné zatriedenie tovaru, uplatňovanie pravidiel, príklady
Colná hodnota a základy pôvodu tovaru
3. časť - Colná problematika v praxi (trvá jeden deň):












Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
Colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
Elektronické colné konanie, náležitosti, priebeh, uplatňovanie
Zjednodušené postupy v colnom konaní
Aktuálne a očakávané zmeny colných predpisov – informatívne
Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

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 môžte konzultovať s lektorom problémy
z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti
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z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi
z aplikačnej praxe.
Ponúkame možnosť realizácie odborného kurzu INTERNE aj u Vás bez cestovania. Lektori prídu,
vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme pre Vás riešenie na mieru čo
sa týka obsahu, miesta konania a termínov.

Seminár zahŕňa:







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

Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 05.10.2015
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428
• platba v hotovosti na mieste
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