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COLNÁ HODNOTA A COLNÉ HODNOTENIE  

Cieľ seminára: venuje sa problematike colnej hodnoty vo všetkých jej aspektoch. Colná hodnota je jeden z troch základných 
pilierov a najdôležitejších oblastí, ktoré colné predpisy upravujú, na ktorých je postavené colné konanie. V praxi práve správne 
určenie colnej hodnoty zlyháva. Z toho pramenia incidenty vedúce k porušeniam colných predpisov. Avšak nielnen zo strany 
deklarantov, ale i samotných colných orgánov. Zadržiavajú Vám tovar a odôvodňujú to, že sa im nezdá colná hodnota? Tak 
potom veľmi spozornite, na všetko musí byť vykonaný úkon zo strany colných orgánov, zákonne a správne. Ak sa tak nedeje 
sú poškodzované Vaše práva a vznikajú Vám škody v dôsledku nesprávneho postupu alebo nezákonného rozhodnutia, aj o tom 
budeme na semnári hovoriť. Naučte sa ako správne určiť colnú hodnotu a započítať správne položky a brániť sa nezákonnosti.   

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, 
logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných 
za styk s colným zástupcom.  

Program seminára:   

1. Právny základ colného hodnotenia poddľa colných predpisov Európskej únie  
2. Interpretačné poznámky k colnému hodnoteniu podľa Dohody o colnom hodnotení WTO  
3. Komentáre Výboru pre colný kódex a Colnej expertnej skupiny s príkladmi z praxe: 

• Komentár č. 1: Uplatňovanie článku 71 ods. 1 písm. b) CKÚ na hodnotenie tovaru  na colné účely 
• Komentár č. 2: Uplatňovanie článku 132 VN CKÚ   
• Komentár č. 3: Výskyt licenčných poplatkov a licenčných poplatkov v colnej hodnote 
• Komentár č. 4: Výmenné kurzy, ktoré sa majú použiť pri určovaní colnej hodnoty  
• Komentár č. 5: Posúdenie určitých prvkov, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť z colnej hodnoty dovezeného tovaru  
• Komentár č. 6: Dokumenty a informácie, ktoré môžu colné orgány vyžadovať ako dôkazy na určenie colnej hodnoty 
• Komentár č. 8: Zaobchádzanie so zľavami podľa článku 70 CKÚ a článku 130 VN CKÚ  
• Komentár č. 9: Rozdelenie nákladov leteckej dopravy  podľa prílohy 23-01 z VN CKÚ 
• Komentár č. 10: Ocenenie neplateného tovaru sprevádzajúceho platený tovar 
• Komentár č. 12: Započítanie nákladov na dopravu v námornej a leteckej doprave  

4. Závery Výboru pre colný kóedex a Colnej expertnej skupiny 
5. Rozsudky Európskeho súdneho dvora 
6. Nesprávny úradný postup alebo nezákonné rozhodnutie – ako si uplatniť náhradu škody  
7. Index textov technického výboru o colnom hodnotení WCO 
8. Záverečná diskusia, otázky a odpovede 

 

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú 
lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti 
z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na 
mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.  

V cene sú zahrnuté:       študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní 
Termíny konania:            http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE / ON LINE  
Časový harmonogram:  začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min. 
Miesto konania:             podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE / ON LINE   
Cena:                               podľa aktuálnej ponuky na webe  
Kontaktná osoba:           Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant  
Telefón:                           +421 905 172872 
E-mail:  jozef.vasko@cdservices.sk 

ON LINE PRIHLÁŠKA 
Vyplňte a odošlite formulár na úvodnej stránke http://www.cdservices.sk/ 

Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk 


