Finančné Riaditeľstvo SR
Akadémia finančnej správy

Odborná kvalifikácia pre osoby
zodpovedné za colné záležitosti
Cieľ:

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.

Poskytnúť účastníkom školenia ucelený prehľad o colných predpisoch a predpisoch
upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze tovaru potrebných
pre splnenie odbornej kvalifikácie 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.

Cieľová skupina:
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.
Nakoľko školenie je určené
pre osoby, ktoré sú zodpovedné za colné záležitosti,
nevyhnutnou požiadavkou je
základný prehľad o colných
predpisoch .

Obsah školenia:


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 2010/2020 s dopravnými nákladmi



Praktické zásady pre výmer cla



Postup pri stanovení výšky záruky



Pripočítateľné a nezapočítateľné položky



Základ a výpočet DPH a spotrebných daní

Dĺžka školenia:

88 hodín (12 dní)

Forma školenia

Prezenčná

Doklad o vzdelaní:

Náklady:

Potvrdenie o absolvovaní tém školenia
486,-€ osoba/školenie (cena nezahŕňa poplatok
za vykonanie skúšky (66,-€ )

Finančné Riaditeľstvo SR
Akadémia finančnej správy

Odborná kvalifikácia pre osoby
zodpovedné za colné záležitosti
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.

Účastníci školenia sa počas 9 dní oboznámia 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.
Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom všetky potrebné
informácie nutné pre výkon
pracovnej funkcie vyžadujúcej
znalosť colných predpisov a ich
následnej aplikácie do praxe.
Školenie prebieha prezenčnou
formou s využívaním praktických
príkladov. Každému účastníkovi
bude poskytnutý študijný materiál
spracovaný lektormi v printovej
podobe a colný sadzobník na príslušný rok.

Program školenia:
09.03. - 12.03.2020 - Colný kódex Únie /UCC/ a súvisiace
predpisy a všeobecný prehľad o colnej problematike
16.03. - 18.03.2020 - Všeobecné pravidlá pre interpretáciu
harmonizovaného systému a kombinovaná nomenklatúra a
TARIC
23.03.2020 - Pôvod tovaru
24.03.2020 - Zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a
vývozom tovaru
30.03. - 31.03.2020 - Elektronická komunikácia s colnými
orgánmi
31.03. - 01.04.2020 - Colný dlh a colné režimy.

Potvrdenie o absolvovaní tém
školenia v podmienkach finančnej
správy vydáva Akadémia finančnej
správy na základe absolvovania
školenia s minimálnou 75%
účasťou na školení.
Toto
potvrdenie tvorí podklad pre
vykonanie skúšky.

Termín školenia:
Časový rozsah:
Miesto konania:

Doklad o absolvovaní:

Prihlásenie na školenie:
Vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu:
vzdelavanie@financnasprava.sk
Prostredníctvom stránky www.skolenia.sk
Ubytovanie a stravovanie nie je zabezpečené.

09. 03. 2020 - 01. 04. 2020
8:00 -17:00 h

Trnavská cesta 100, Bratislava

Potvrdenie o absolvovaní tém školenia

