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COLNÝ SADZOBNÍK, ZMENY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY 2019
Ciele seminára: odborný seminár zameraný na komplexné oboznámenie sa s prácou s colným sadzobníkom, ozrejmenie
klasifikácie tovarov , harmonizovaný systém (HS), kombinovaná nomenklatúra (KN), TARIC nomenklatúra, členenie colného
sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, osobitné pravidlá a tovary, zmeny v KN, ich
vysvetlenie a aplikácia. Oboznámime účastníkov so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre medziročne
2018/2019 a budú účinné od 1.1.2019. Tie vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1602, ktoré ustanovuje
colnú tarifu Únie pre rok 2019. Nová colná tarifa zohľadňuje revíziu Harmonizovaného systému 2018, dohodu ITA (o
postupnom odstránení ciel pre informačné technológie) a formálne zmeny vyplývajúce z colného kódexu Únie.
Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní
zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov
pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.
Program odborného seminára:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1602

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry
Osobitné ustanovenia pre určité druhy výrobkov
Vymeranie cla a colné sadzby pri konečnom použití
Uplatnenie štandardnej, valorickej, špecifickej a kombinovanej colnej sadzby
Obaly, obalové materiály a aplikácia pravidla 5a / 5b
Triedy a Kapitoly colného sadzobníka
Meursingova tabuľka, prídavné kódy a sadzby dodatočných ciel
Uplatnenie vstupnej ceny na ovocie a zeleninu
Farmaceutické látky oslobodené od cla
Osvedčenia o kvalite tovaru na účely zvýhodnenej colnej sadzby (víno, tabak, dusičňany)
Vysvetlenie zmien v colnom sadzobníku
Korelačná tabuľka kombinovanej nomenklatúry 2018 – 2019, porovnanie, vysvetlenie
Vyhľadávanie zmien a používanie správnych údajov v aplikačnej praxi
Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte a prekonzultujeme individuálne Vaše potreby, požiadavky a identifikujeme vhodnosť
tém a ich kombináciu pre Vašich pracovníkov tak, aby vzdelávanie bolo efektívne a plnilo svoj účel.
Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Odborný seminár prebieha formou diskusie pod
vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor konzultuje dopyty účastníkov. Počas odborného seminára môžu
účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, neskôr po skončení seminára aj telefonicky, resp.
mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo
skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez potreby cestovania.
Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. Kontaktujte nás, pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo do obsahu, miesta, aj termínov.
V cene sú zahrnuté:
Termíny konania:
Časový harmonogram:
Miesto konania:
Cena:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní
http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ - termíny individuálne po dohode
začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.
podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode
podľa aktuálnej ponuky na webe
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ a colný špecialista
+421 905 172872
jozef.vasko@cdservices.sk

Prihláste sa vyplnením a odoslaním ON LINE formulára na úvodnej stránke nášho firmeného webu. Ďakujeme.
http://www.cdservices.sk/
Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk
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