
TARIC – ZÁKAZY A OBMEDZENIA 

 

Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 8 hodín 

Košice, CÚ Košice, Komenského 39/A (miestn. č. 306B, 2. posch.) – 06.11.2018 

Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 (veľká zasadačka, budova Omnipolis) - 20.11.2018  

Školenie začína o 9:00 hod.  

Cena za školenie: 40,- € / osoba 

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j.  v prípade školenia konaného 

v Košiciach na CÚ Košice do 30.10.2018 a v prípade školenia konaného v Bratislave na AFS do 13.11.2018). 

Ubytovanie, strava a parkovanie nie sú zabezpečené. V prípade Vášho záujmu je možné zabezpečiť obed 

v prípade školenia konaného v Bratislave na AFS v neďalekom stravovacom zariadení za úhradu v hotovosti. 

Maximálny počet účastníkov školenia: 30  

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR 

Cieľová skupina:  

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie dováža alebo vyváža tovar, 

predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“) a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej 

problematike. 

Hlavný cieľ školenia:  

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základný a ucelený prehľad o predpisoch v oblasti zákazov a 

obmedzení tovarov a vedieť určiť, ktorý konkrétny tovar podlieha zákazom a obmedzeniam a aké podmienky   

musia byť splnené pri jeho dovoze, vývoze a tranzite a zároveň sa oboznámiť s používaním a orientáciou v    

aplikácii TARIC. 

Podrobný popis školenia a obsahová náplň: 

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.  

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: 

Účel TARICovej databázy 

Legislatívny základ TARICu 

Obsah TARICu 

Hlavné pojmy TARICu 

Zákazy a obmedzenia - legislatívny základ  

Netarifné opatrenia - zákazy dovozu a vývozu 

Netarifné opatrenia - netarifné kvóty 

Netarifné opatrenia – obmedzenia dovozu a vývozu 

Zákazy a obmedzenia pre dovoz a vývoz  tovarov 

Zákazy a obmedzenia ako súčasť obchodno-politických opatrení (časové, hmotnostné, druhové a 

územné).  

Riešenie otázok z oblasti  TARICu a Zákazov a obmedzení pri dovoze a vývoze tovarov podľa  

požiadaviek účastníkov školenia. 

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 
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