PREPRAVNÉ POVOLENIA V MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVE
A ICH POUŽÍVANIE
Dĺžka školenia: 3 hodiny
Termín školenia: 21.10.2020
Miesto školenia: Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 (budova Omnipolis, 3. posch., veľká zasadačka)
Školenie začína o: 9:00 hod.
Cena za školenie: 35,- € / osoba
Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j. do 14.10.2020)
Ubytovanie, parkovanie a strava nie sú zabezpečené
Maximálny počet účastníkov školenia: 20
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR
Cieľová skupina:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia
s problematikou použitia správnych druhov prepravných povolení pri konkrétnej medzinárodnej nákladnej
cestnej doprave a správne uvádzanie údajov prepravných povolení do elektronických colných vyhlásení.
Hlavný cieľ kurzu:
Dopravcovia, vodiči v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave nad 3,5 tony, deklaranti, zástupcovia
v colnom konaní a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.
Podrobný popis školenia a obsahová náplň:
Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.
Obsahom školenia sú nasledujúce témy:














Legislatíva a bilaterálne dohody v medzinárodnej cestnej doprave
Vybrané ustanovenia zákona č. 56/20012 Z. z. o cestnej doprave(medzinárodná
nákladná cestná doprava, dopravné správne orgány, orgány odborného dozoru,
odborný dozor, oprávnenia odborného dozoru, nápravné opatrenia, priestupky a pod.)
Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
(vydávajúci orgán, platnosť, použitie, Osvedčenie vodiča)
Použitie Licencie EÚ na území SR zahraničným dopravcom so sídlom v EÚ/EZVO
a Slovenským dopravcom (teória a praktické príklady použitia)
Výnimky z predkladania Licencie u dopravcov z EÚ/EZVO a Slovenských dopravcov
Jednorazové prepravné povolenie (vydávajúci orgán, platnosť, použitie)
Multilaterálne povolenie CEMT (vydávajúci orgán, platnosť, použitie, podporné doklady
k povoleniu)
Použitie prepravných povolení na území SR zahraničným dopravcom so sídlom mimo
EÚ/EZVO a zahraničným dopravcom so sídlom v EÚ/EZVO (teória a praktické príklady
použitia)
Výnimky z predkladania povolení u dopravcov z krajín mimo EÚ/EZVO a u dopravcov
z EÚ/EZVO
Zápis údajov o prepravnom povolení do eCV
Najčastejšie chyby, 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 .

