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COLNÁ HODNOTA A COLNÉ ZATRIEDENIE TOVARU  

Cieľ seminára: správne určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného z nečlenských štátov na colné územie EÚ a správne 
zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka tvoria spolu s určením pôvodu 
tovaru tri základné najdôležitejšie piliere pre správne vymeranie colného dlhu a uplatnenia obchodnopolitických opatrení. 
Zameriavame sa na podstatné prvky colnej hodnoty a colného zatriedenia. Poskytne informácie pre správne určenie colnej 
hodnoty a colné zatriedenie tovaru a návody ako ich aplikovať v praxi. Pomôže účastníkom porozumieť colným predpisom, 
postupom a pravidlám platným pre colnú hodnotu a colné zatriedenie. Uvedieme praktické príklady, ako eliminovať riziká.    

Cieľová skupina: deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, zasielatelia, pracovníci logistiky, prepravcovia,  manažéri, 
obchodníci, nákupcovia, predajcovia, pracovníci finančných oddelení, poskytovatelia záruk za colný dlh a pod. Vhodný pre 
pracovníkov, ktorí potrebujú prehľad a orientáciu v colných procesoch, predpisoch, aby mohli komunikovať so zákazníkmi pri 
poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok. 

Program seminára: 

1. Colná terminológia  
2. Základné unitárne a slovenské colné predpisy   
3. Začiatok, priebeh a ukončenie  colného konania   
4. Systém a vysvetlenie colných režimov (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)   
5. Určenie colnej hodnoty prevodnou metódou (metóda transakčnej hodnoty) 
6. Náhradné metódy určovania colnej hodnoty  
7. Aké sú pripočítateľné položky a kedy a sa pripočítavajú (prvky)  
8. Poznáte spôsob výpočtu colného dlhu? Viete ako sa prejavujú náklady na dopravu, poistenie a manipuláciu do colnej 

hodnoty? Viete čo patrí do týchto nákladov ku kódom D0600, D0610, D0620?  
9. Aké sú podmienky a obmedzenia pre prijatie colnej hodnoty  
10. Kedy sa predkladá povinne deklarácia údajov o colnej hodnote (D.V.1)  
11. Vysvetlenie systému klasifikácie tovarov a jeho významu (HS, KN, TARIC kódy)  
12. Spoločný colný sadzobník – obsah a členenie, interpretačné pravidlá, sadzby, poznámky   
13. Výklad a aplikácia interpretačných pravidiel a poznámok k triedam a kapitolám    
14. Databáza TARIC SK / TARIC EÚ – účel, skladba, vysvetlenie používania, kalkulačný modul  
15. Vydávanie ZIN, ich platnosť a právna záväznosť  
16. 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 


