Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti
Dĺžka školenia a termíny: 9 dní – 23.4. – 4.5.2018
Cena za školenie: 421,-€ (cena nezahŕňa poplatok za vykonanie skúšky (66,-€)
Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr do: 18.4.2018
Maximálny počet účastníkov školenia: 20
Miesto konania: Trnavská cesta 100, Bratislava
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR
Cieľová skupina:
Školenie „Odborná kvalifikácia podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 z. z.“ je určené pre osoby zodpovedné za colné
záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, alebo žiadateľa o zjednodušené
postupy ustanovené v colných predpisoch, napríklad pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných
deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných, ktorí sa potrebujú orientovať v danej
problematike. Jedným z kritérií pre udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu podľa článku 39
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 952/2013 (Colný kódex Únie) je aj splnenie praktických noriem
pre odbornú kvalifikáciu, čím sa rozumie úspešné vykonanie skúšky. Absolvovaním tohto školenia budú účastníci
odborne pripravení na úspešné zvládnutie skúšky a následné získanie potrebného Osvedčenia. Školenia sa
môžu zúčastniť aj tí, ktorí majú záujem iba o rozšírenie svojich poznatkov z colných predpisov bez povinnosti
absolvovania skúšky.
Hlavný cieľ kurzu:
Oboznámiť sa s colnou problematikou, podľa základných tém určených § 10b ods. 3 Vyhlášky č. 161/2016
Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré zároveň zohľadňujú
požiadavky na obsah a rozsah kladených Európskou komisiou.
Podrobný popis školenia a obsahová náplň:
Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy. Súčasťou školenia
sú aj praktické cvičenia. Každému účastníkovi bude poskytnutý študijný materiál spracovaný lektormi v printovej
podobe a colný sadzobník na príslušný rok.
Obsah:
• Základné pojmy a príslušná legislatíva
• Povinnosť a súčinnosť deklaranta v praxi
• Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému a kombinovaná nomenklatúra—
štruktúra, používanie pravidiel, vysvetliviek a poznámok
• Štatút tovaru a pôvod tovaru
• Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru a preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy
• Zákazy a obmedzenia ako obchodno-politické opatrenia
• Priebeh elektronickej komunikácie
• Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia
• INCOTERMS 2000/2010 s dopravnými nákladmi
• Praktické zásady pre výmer cla
• Postup pri stanovení výšky záruky
• Pripočítateľné a nezapočítateľné položky
• Základ a výpočet DPH a spotrebných daní

Základné témy určené Vyhláškou č. 161/2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

colné konanie a colná štatistika,
všeobecné pravidlá na interpretáciu harmonizovaného systému,
kombinovaná nomenklatúra,
pôvod tovaru,
zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru,
colné režimy,
zjednodušené colné postupy,
elektronická komunikácia s colnými orgánmi,
colná hodnota,
colný dlh a záruka.

Dokladom o ukončení školenia je – „Potvrdenie o absolvovaní školenia“, ktoré v podmienkach finančnej
správy vydáva Akadémia finančnej správy na základe absolvovania školenia s minimálnou 75% účasťou na
školení. Získanie osvedčenia o odbornej kvalifikácii podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. je podmienené
úspešným absolvovaním skúšky.
Pre prístup ku skúške je nutné podať:
• žiadosť o vykonanie skúšky
• doklad o úhrade nákladov na skúšku
• potvrdenie o absolvovaní školenia v rozsahu tém.
Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomnou časťou sa rozumie absolvovanie e-learningového
testu a ústnou časťou sa rozumie zodpovedanie prípadovej štúdie, ktorou účastník školenia preukáže zručnosti
pri výpočte colnej hodnoty a dlhu, zatrieďovanie tovaru, uplatnenie zákazov a obmedzení a celkovú orientáciu v
colnej problematike. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi vystavené „Osvedčenie o úspešnom
vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“.
Lektorské obsadenie:
Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou vo finančnej správe.
Typ osvedčenia:
„Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“ podľa
§ 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
272/2017 z. z.
Prihlásenie na školenie:
• Vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk
(https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/interne-riadiace-akty/poriadky)
• Prostredníctvom stránky www.skolenia.sk

