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COLNÉ FORMALITY DOVOZNÉ A VÝVOZNÉ   
Cieľ seminára: je venovaný praktickému plneniu formalít v colnom konaní podľa colných predpisov, smeru obchodovania, 
druhu colného konania, colného režimu, druhu dopravy. Viete aké colné formality podľa platných colných predpisov ste 
povinný plniť v súvislosti s realizáciou dovoznej alebo vývoznej transakcie? Naučíme Vás sa zorientovať, osvojiť si potrebné 
zručnosti a znalosti, aby ste colné formality splnili, vyhnete sa vzniku porušení colných predpisov. Neodnímajte tovar spod 
colného dohľadu, pri vstupe/výstupe tovaru na a z colného územia Únie, predložte tovar colnému úradu, podajte colné 
vyhlásenie v správnej forme a na správnom colnom úrade, správne vyplnené a so sprievodnými dokumentmi, všetky 
osvedčenia, certifikáty a povolenia, ktoré k  tovaru vzťahujú. To všetko ovládate? Ste schopný to splniť a komunikovať 
s colnými organmi zmysluplne a v predpísanej forme? Splníte zákonné požiadavky v predpísaných lehotách a správne? 
Vyhnite sa incidentom a porušeniam colných predpisov, či už z opomenutia alebo nedostatočnej znalosti, či iných prekážok. 
Odpovieme na otázky, zabezpečíme, aby ste všetko mali správne, včas a riadne splnené a vybavené bez zdržaní a porušení.        

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí 
pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, 
pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre 
pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať 
pri vybavovaní zásielok.    

Program seminára:   

1. Unitárny a slovenský právny základ   
2. Výklad základných pojmov a terminológie    
3. Ako vplýva status tovaru na plnenie formalít, ako sa preukazuje, jeho význam v zahraničnom obchode  
4. Colné a daňové územia Európskej únie a ich vplyv na plnenie colných formalít 
5. Splním colné formality sám, alebo využijem colné zastúpenie – dôvody, riziká, formy zastúpenia, zodpovednosť 
6. Budem deklarant - som odborne spôsobilá osoba? Plním podmienky pre elektronickú komunikáciu?    
7. Začína to tranzitom pri vstupe tovaru na colné územie Únie a čo ďalej?  
8. Do vývozu len tovar Únie, aký má charakter, plním podmienky, mám všetky povolenia?  
9. Naučíme Vás vyplniť colné vyhlásenie, overiť si či plníte potrebné podmienky, elektronické podanie a oveľa viac      
10. Ako zatriedim tovar, ako určím colnú hodnotu, ako postupovať pri pôvode tovaru?  
11. Kde nájdem potrebné informácie a ako ich mám použiť? Príklady plnenia formalít pri dovoze a vývoze    
12. Vystavenie / predkladanie účtovných, colných  a prepravných dokumentov k zásielkam pri vývoze / dovoze   
13. Zabezpečenie colného dlhu formality vyplývajúce so záruk za colný dlh – určenia výšky, druh záruky, získanie  

Získate odpovede nielen na tieto otázky, ale oveľa viac, možnosť kedykoľvek konzultovať s lektorom 
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 


