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NOVÝ VŠEOBECNÝ SYSTÉM COLNÝCH PREFERENCII OD 1.1.2014    

Jednodňový seminár venovaný systému GSP po reforme, ktorá zavádza zmeny s účinnosťou od 

1.1.2014 pri dovoze tovarov na trh Európskej únie. Reforma priniesla zásadné zmeny vo fungovaní 

Všeobecného systému colných preferencií s ktorými Vás naši odborní lektori podrobne oboznámia 

a zodpovedajú vaše otázky.  

 

Cieľ školenia:  

Získate poznatky a informácie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia Vás zahraničný obchod s tretími 

krajinami najmä pri dovoze surovín a tovarov, ktoré vstupujú do výrobných procesov. Uplatnenie 

nároku na colné preferencie pri dovoze tovaru je základným právom na elimináciu nákladov, ktoré 

konečnej ceny hotového výrobku. Táto téma ja vysoko aktuálna najmä v súčasnosti, kedy všetky firmy 

vyvíjajú snahy o zníženie nákladov. Naučíme Vás ako zistíte, či máte nárok na colné preferencie 

v rámci GSP a tiež aké dokumenty je potrebné predložiť pri colnom konaní.   

 

Cieľová skupina: 

Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. 

Dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, 

odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.    

 

Obsahová náplň školenia  

 právny rámec GSP   
 účinnosť uplatňovania GSP  
 vysvetlenie fungovania systému GSP  
 režimy colných preferencii v rámci GSP   
 aké tovary je možné dovážať v rámci jednotlivých režimov     
 aké clo sa vzťahuje na Vaše tovary pri dovoze 
 na dovozy z ktorých krajín sa GSP uplatňuje 
 vysvetlenie systému vyradenia krajín  
 aké doklady o pôvode predkladať 
 príklady z aplikačnej praxe 
 ako si nájsť potrebné informácie a kde 
 otázky účastníkov a odpovede lektora - diskusia 

 
 

V cene je zahrnutý študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní.  
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