DISTRIBÚTOR, PREDAJCA ALEBO SPOTREBITEĽ POHONNÝCH LÁTOK
Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 8 hodín
Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 (veľká zasadačka, budova Omnipolis) – 12.12.2019
Školenie začína o 9:00 hod.
Cena za školenie: 40,- € / osoba
Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j. do 05.12.2019).
Ubytovanie, strava a parkovanie nie sú zabezpečené.
Maximálny počet účastníkov školenia: 30
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR
Cieľová skupina:
Daňové subjekty, budúci distribútori, predajcovia alebo spotrebitelia minerálneho oleja, ako aj iné osoby,
ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.
Hlavný cieľ školenia:
Poskytnúť účastníkom školenia komplexný prehľad a orientáciu v oblasti distribúcie, predaja a spotreby
minerálneho oleja počnúc registráciou alebo evidenciou, vydaním povolenia alebo osvedčenia ako aj práva a
povinnosti držiteľa povolenia alebo osvedčenia a v neposlednom rade odňatie povolenia a zánik alebo vyradenie z
evidencie, predaj minerálneho oleja po zániku povolenia alebo vyradenia z evidencie.
Podrobný popis školenia a obsahová náplň:
Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.
Obsahom školenia sú nasledujúce témy:
Legislatíva.
Vymedzenie minerálnych olejov, ktoré sa považujú za pohonné látky na účely ustanovenia § 25b zákona
č. 98/2004 Z. z.
Charakteristika distribútora pohonných látok v daňovom voľnom obehu.
Vysvetlenie pojmu „distribúcia pohonných látok v daňovom voľnom obehu“.
Obsah žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu.
Charakteristika predajcu pohonných látok.
Vysvetlenie pojmu „predaj pohonných látok v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu“.
Obsah žiadosti o vydanie povolenia na predaj.
Podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok alebo povolenia
na predaj?
Vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj.
Zánik, odňatie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj,
Postup pri ukončení činnosti distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok.
Povinnosti distribútora pohonných látok.
Povinnosti predajcu pohonných látok.
Charakteristika spotrebiteľa pohonných látok.
Zaradenie spotrebiteľa pohonných látok do evidencie a vydanie osvedčenia.
Vyradenie spotrebiteľa z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
Postup pri ukončení činnosti spotrebiteľa pohonných látok.
Praktické ukážky:

Schéma vzťahov medzi distribútorom, predajcom a spotrebiteľom pohonných látok navzájom.
Možnosti nadobudnutia pohonných látok z územia iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu
pre distribútora pohonných látok a povinnosti s tým spojené.
Možnosti dodania pohonných látok na územie iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu,
povinnosti a nároky s tým spojené.
Daňový dozor a vybrané oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru.
Správne delikty a pokuty.
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

