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INTRASTAT-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023  
 

Cieľ seminára: S účinnosťou od 1.1.2023 sa vo vykazovaní hlásení Intrastat pri vývoze i dovoze v rámci Únie objavujú zmeny. 
Naučíme Vás ako sa správne zorientovať a aplikovať teito zmeny v praxi. Upozorníme Vás na riziká a všetky zmeny, vysvetlíme 
ich praktickú aplikáciu. Odpovieme na Vaše otázky i po skončení seminára, môžete kontaktovať lektora a konzultovať s ním 
Vaše konkrétne prípady, či overiť si postupy. 
Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov 
logistiky, ktorí zabezpečujú komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť 
vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, prípadne s Vaším zástupcom, ktorý za Vás 
spracováva Intrastat hlásenia. Odborný seminár je vhodný ako pre úplných začiatočníkov, tak i mierne pokročilých, ale aj tí 
skúsenejší, ktorí to robili doposiaľ intuitívne sa dozvedia veľa nových a podnetných informácií ako zlepšiť svoju činnosť.  

1. časť INTRO INTRASTAT-SK  
1. Colná únia a jednotný trh Európskej únie   
2. Zber a kontrola štatistických údajov a pôsobnosť orgánov     
3. Podstatné prvky a terminológia Extrastat / Intrastat  
4. Právny základ Intrastatu - Únia a SR  
5. Predmet hlásení Iintrastat a tovar a pohyby vyňaté z vykazovania  
6. Status tovaru Únie,  vysvetlenie, domienka, strata, dôkaz 
7. Vznik, zrušenie a zmeny v spravodajskej povinnosti    
8. Zmeny v Intrastate, formuláre, údaje, prah zásielky, KN 2022/2023 
9. Prípady, ktoré sa nevykazujú v Intrastate   

2.  časť APLIKÁCIA INTRASTAT-SK  
1. Colný sadzobník, zmeny KN, zatriedenie, pomôcky    
2. Spôsoby plnenia spravodajskej povinnosti – ako na Intrastat-SK 
3. Kumulácia údajov v hláseniach - príklady    
4. Nulové hlásenie - príklady     
5. Trojstranný obchod - príklady     
6. Nepriamy vývoz, nepriamy dovoz – oslobodenie od DPH pri dodaní do iného čl. štátu 
7. Vykazovanie spracovania a opráv tovaru - príklady     
8. Vykazovanie vrátenia a náhrady za tovar - príklady    
9. Vykazovanie rozložené zásielky, odpad, software - vysvetlenie 
10. Predaj tovaru na diaľku - príklady   
11. 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 / e-mail:               +421 905 172872, 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 


