POZVÁNKA
Pozývame Vás na odborný seminár

„COLNÝ KÓDEX ÚNIE A ZMENY COLNÝCH PREDPISOV
OD 01.05.2016“ - 2. časť
Nové colné predpisy EÚ/SK
ktorý sa uskutoční dňa

09. marca (streda) 2016 o 09.00 hod.
Základné údaje:
Organizátori:

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
Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/32 74 402
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
E-mail: korotnoky@teledom.sk
Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom
programu seminára
6 vyučovacích hodín
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
Bc. Igor Lebiedzik - expert na colnú oblasť C&D services
108,00 € s DPH

Obsahová náplň:
Vážení podnikatelia, od 1. mája 2016 vstupujú do platnosti nové colné predpisy EÚ/SK.
Vzdelávacie centrum TeleDom Košice v spolupráci so spoločnosťou C&D Services s.r.o. Trnava
pripravili pre odbornú verejnosť sériu dvoch na seba nadväzujúcich seminárov, v ktorých lektor s
dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v colnej oblasti vysvetlí účastníkom najdôležitejšie
zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich uvádzania do praxe.
Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

Prvý seminár sa uskutočnil v Košiciach dňa 26. februára 2016. Pozývame Vás na konanie 2. časti
s termínom 09 marca 2016. Cieľom seminára je vysvetliť zásadné zmeny v colných predpisoch
Únie, ich praktický význam a dopad na činnosť firiem. Poskytnúť poznatky potrebné na včasné
reagovanie na vyvolané zmeny, na zabránenie vzniku nežiaducich incidentov a na úpravu firemnej
logistiky po 1. máji 2016. V druhej časti už nebudú vysvetľované žiadne základné pojmy a postupy,
ktoré boli predmetom prvej časti, preto všetkým účastníkom ktorí boli na 1. časti doporučujeme ich
účasť aj na druhej časti. Z pohľadu stanoveného programu však umožníme aj ďalším záujemcom
ich účasť na pripravovanom seminári 9.3.2016.
PROGRAM SEMINÁRA:
Delegované nar. Komisie (EÚ) 2015/2446 a Vykonávacie nar. komisie (EÚ) 2015/2447 k
Colnému kódexu Únie (UCC)
 obsah a štruktúra Delegovaného a Vykonávacie nariadenia k UCC
 obsah a štruktúra príloh k Delegovanému a Vykonávaciemu nariadeniu k UCC
 prechodné Delegované nariadenie k UCC
Colné režimy
 podrobný priebeh a podmienky vykonávania jednotlivých colných režimov
 podmienky na vydanie povolení k osobitným režimom
 platnosť „existujúcich“ povolení na ekonomické režimy, spôsob ich výmeny v prechodnom
období
Záruky v zmysle Colného kódexu Únie a novelizovaného Colného zákona
 formy a spôsoby záruky
 podmienky na zníženie záručnej sumy na 50%, 30% a 0%
 záruky platné vo viacerých členských krajinách EÚ
 platnosť „existujúcich“ záruk a schválení ručiteľov, spôsob ich výmeny v prechodnom období
Colné konanie a colné vyhlásenia
 druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia
 zmeny vo vyplňovaní colných vyhlásení
 colné konanie a colné vyhlásenia v prechodnom období
Zjednodušené postupy
 zjednodušené colné vyhlásenie
 zápis do evidencie deklaranta
 zjednodušené postupy v tranzite
 platnosť „existujúcich“ povolení na zjednodušené postupy, spôsob ich výmeny v prechodnom
období

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice, Slovensko

Automatizovaný systém pre evidenciu dovozu tovaru - eDovoz
 rozsah projektu eDovoz v Slovenskej republike
 základný priebeh štandardného a zjednodušeného postupu
 podmienky pre vstup deklaranta do systému eDovoz
 postup a časový harmonogram nasadzovania eDovozu do praxe
Seminár zahŕňa:





Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
Študijný materiál
Certifikát o absolvovaní odborného semináru
Občerstvenie

Prihlásenie :
• zaslanie záväznej prihlášky obratom - najneskôr do 08.03.2016
• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428, 32 74 402
• platba v hotovosti na mieste, alebo bankovým prevodom na účet: SK2311000000002928906845,
VS: 09032016
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