
 
 http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia, IČO: 46450548;  IČ DPH: SK2023386805;  DUNS: 361180301 
IBAN: SK05 0900 0000 0050 2317 7602, Swift: GIBASKBX, www.cdservices.sk, mail: cdservices@cdservices.sk 

 
 

COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE  
Cieľ seminára: je venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze 
a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov. Poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových 
predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, 
splnenie colných formalít. Uvidíte komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch 
a poznatkoch z colnej praxe. Komunikujte efektívne s Vašimi obchodnými partnermi v´daka získaným poznatkom 
a zručnostiam. Ocenia Vaše znalosti a prehľad, získate ich dôveru, vybudujete si silnú pozíciu, eliminujete riziká. Vhodné pre 
výrobcov, dovozcov, vývozcov, prepravcov/dopravcov, operátorov tiež pre začínajúcich podnikateľovv zahraničnom obchode.  

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 pre manažérov, 
pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, pre nákupcov a predajcov. Odporúčame pracovníkom k získaniu 
prehľadu a orientácie v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať pri vybavovaní zásielok.    

Program seminára:   

1. Colná terminológia a výklad pojmov   
2. Právny základ – unitárne colné predpisy, ich pôsobnosť a zmeny   
3. Colné a daňové územia Európskej únie – tovar so statusom Únie, kedy Intrastat a kedy colné konanie?    
4. Colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh, až po ukončenie  
5. Sprievodca colnými režimami – vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh  
6. Sprievodné dokumenty k zásielkám – colné, účtovné, prepravné, certifikáty, osvedčenia 
7. Aké sú osobitosti colného konania: 

• podľa druhu dopravy pri preprave tovaru 

• podľa smeru a druhu obchodnej transakcie  

• spôsobu jej realizácie 

• podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci  

• podľa použitého colného režimu  
8. Uplatnenne pravidiel pôvodu – preferenčný, nepreferenčný pôvod, dôkazy o pôvode      
9. Colný dlh - záruky, oslobodenie, vymeranie, platba  
10. 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 


