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DÔKAZY O PÔVODE TOVARU   

Cieľ seminára: venuje sa problematike vyhotovenia dôkazov o pôvode, objasní ich druhy a použitie pri nepreferenčnom a 
preferenčnom pôvode, taktiež vysvetlíme správne používanie podľa colných predpisov. Prezentujeme vzory osvedčení, ich 
náležitosti, najčastejšie chyby pri vyplnení, či používaní. Taktiež Vás oboznámime so zjednodušenými postupmi pre 
vystavovanie dôkazov o pôvode "schválený vývozca" a "registrovaný vývozca" a ich uplatňovaním v aplikačnej praxi. 
Objasníme otázky následnej verifikácie vystavených dôkazov o pôvode zo strany colných orgánov a dôsledky ich nesprávneho 
vystavenia alebo pochybení. 

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

Program seminára: 

1. Všeobecné požiadavky 
2. Postup pri vydávaní sprievodných osvedčení (EUR.1, EURMED, FORM A) 
3. Vydávanie dodatočne a duplikátu sprievodných osvedčení  
4. Vydávanie sprievodných osvedčení na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode 
5. Účtovné delenie 
6. Zjednodušené postupy schválený vývozca a REX - význam, podmienky , uplatňovanie 
7. Platnosť a predkladanie dôkazu o pôvode a oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode 
8. Dovoz po častiach 
9. Podporné doklady – druhy, predkladanie, uchovávanie 
10. Uchovávanie dôkazu o pôvode  
11. Dodávateľské vyhlásenia  
12. Nezrovnalosti a formálne chyby a najčastejšie chyby pri vystavení dôkazov o pôvode 
13. Následná verifikácia dôkazov o pôvode 
14. Uplatnenie nároku na priznanie preferencie pri dovoze 
15. Sumy vyjadrené v eurách 
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 
 


