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COLNÝ SADZOBNÍK, ZMENY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY 2021  

Ciele seminára: oboznámenie Vás so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre (ďalej len KN) medziročne 
2020/2021 a sú účinné od 1.1.2021. KN odráža colné záväzky EÚ voči WTO, ako aj ďalšie zmeny a doplnenia KN, úpravy ciel 
v súlade s rozhodnutiami prijatými Radou alebo Komisiou EÚ. Podľa potreby zahŕňa odporúčania WCO a rôzne požiadavky 
politiky EÚ. Naučíme Vás práci s colným sadzobníkom, predstavíme harmonizovaný systém (HS), kombinovanú 
nomenklatúru, databázu TARIC, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá, zmeny KN, vysvetlenie a 
aplikácia. VNK (EÚ) 2020/1577 stanovuje colnú tarifu na rok 2021. Slúži na účely obchodných štatistík ZO a VO EÚ.  

Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní 
zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov, pracovníkov ZO. 

Program seminára:     

1. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1577   
2. Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku 
3. Kombinovaná nomenklatúra (ďalej len KN) ako nástroj klasifikácie tovarov – význam, štruktúra, členenie    
4. Legislatívny základ medzinárodný pre HS a unijný pre KN 
5. Používanie KN v štatistike INTRASTAT a TARIC kódov v colných vyhláseniach  
6. Výklad pravidiel na interpretáciu KN – sú právne záväzné a stanovujú systém pre zatriedenie tovarov   
7. Vysvetlivky ku KN EÚ - publikované v súlade s čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87   
8. Vysvetlenie a obsah KN: 

• predbežné ustanovenia (všeobecné pravidlá klasifikácie, pravidlá týkajúce sa ciel alebo nomenklatúr atď.) 

• opisy tovaru 

• poznámky k triedam a kapitolám  

• colné sadzby - colné záväzky EÚ vo WTO a niektoré autonómne clá EÚ 

• doplnkové jednotky 

• súbor príloh týkajúcich sa ciel (poľnohospodárstvo, chémia atď.) a osobitný systém kódovania (kapitoly 98 a 99) 

• podpoložka KN sa nazýva „číselný znak KN“. Má 8miestny číselný kód, za ktorým nasleduje opis, colná sadzba, DJ  
9. Colné sadzby - vysvetlenie aplikácie (štandardná, valorická, špecifická, kombinovaná) 
10. Ako postupovať – praktické príklady colného zatriedenia, výklad k postupu a jeho opis, príklad výpočtu colného dlhu  
11. Vysvetlenie a porovnanie zmien v colnom sadzobníku - korelačná tabuľka KN 2020 – 2021  
12. Príklady ako vyhľadať zmeny a informácie pre aplikačnú prax 
13. 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 


