Pôvod tovaru II
Dĺžka školenia, termíny a miesta školenia: 8 hodín
Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 - 07.11.2018
Košice, CÚ Komenského 39/A - 27.11.2018
Všetky školenia začínajú o 9.00 hod.
Cena za školenie: 45,- € / osoba
Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j. v prípade miesta školenia
Bratislava do 31.10.2018 a v prípade miesta školenia Košice do 20.11.2018)
Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené. V prípade Vášho záujmu je možné zabezpečiť obed v neďalekom
stravovacom zariadení za úhradu v hotovosti.
Maximálny počet účastníkov školenia: 30
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR
Cieľová skupina:
Obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s tovarom a preukazujú pôvod tovaru v rámci
Európskej únie, ako aj fyzické, alebo právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie predávajú
tovar, alebo poskytujú službu a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike a zároveň sa
zúčastnili školenia na tému „Pôvod tovaru“.
Hlavný cieľ kurzu:
Poskytnúť účastníkom školenia komplexné riešenia problémov a praktických príkladov v oblasti pôvodu
tovaru a to najmä pri preukazovaní pôvodu tovaru v rámci EÚ, vypĺňania dôkazov o pôvode a štatúte tovaru,
predkladania podporných dokladov v závislosti od splnenia príslušných podmienok protokolu.
Podrobný popis školenia a obsahová náplň:
Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.
Obsahom školenia sú nasledujúce témy:
Preukazovanie preferenčného pôvodu tovaru v rámci EÚ (používanie, vypĺňanie vyhlásení dodávateľa a
dlhodobých vyhlásení dodávateľa)
Vypĺňanie dôkazov o pôvode a štatúte tovaru
Predkladanie podporných dokladov v závislosti od splnenia príslušných podmienok protokolu
Praktické príklady, otázky a odpovede.
Lektorské obsadenie:
Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe.
Prihlásenie na školenie:
- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk
(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia)
- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na
vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu:
vzdelavanie@financnasprava.sk

