
 
 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 

PRÁVA A POVINNOSTI  DEKLARANTA A COLNÉHO ZÁSTUPCU 

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o postavení, právach a povinnostiach deklaranta a colného 
zástupcu spojených s dovozom a vývozom tovaru, colným dohľadom, osobitne pri dočasnom uskladnení tovaru, odoberaní 
vzoriek a pri colnom konaní, či v colnom konaní ako takom. Naučíme Vás uplatňovať Vaše práva a plniť si riadne a včas 
povinnosti, ale tiež ako sa brániť voči prieťahom, či nesprávnemu úradnému postupu, alebo sa brániť voči nezákonným 
rozhodnutiam colných orgánov. Dozviete sa, kde sa najčastejšie dopúšťajú deklaranti pochybení. To Vám zodpovieme.  

Odprezentujeme poznatky z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík 
a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti a obchodníci dopúšťajú a ktoré nepriaznivo vplývajú na hospodárske 
výsledky a zisk. Eliminujte dopady vo forme   problémov z titulu colných deliktov a finančných sankcií. Tomu sa dá 
efektívne predísť alebo  ho po vzniku pragmaticky a správne riešiť a eliminovať tak dopady a riziká na chod firmy.  

Cieľová skupina: dovozcovia, vývozcovia, colný deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, špeditéri, dopravcovia, tzn. 
osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s colným úradom a uplatňujú svoje práva pri dovoze, vývoze a colnom konaní. 

Program seminára:   

1. Právny základ unitárny a slovenský  
2. Podanie colného vyhlásenia 
3. Prehliadka tovaru a odoberanie vzoriek 
4. Určovanie colnej hodnoty 
5. Štatút verzus pôvod tovaru  
6. Povinnosti a práva pri colných režimoch  
7. Dočasné uskladnenie tovaru 
8. Miesto colného konania 
9. Prepustenie tovaru do colného režimu 
10. Colný dlh – zabezpečenia, učenie, platba 
11. Vrátenie cla 
12. Opravné prostriedky  
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 

 


