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Dovozné a vývozné colné konanie a colné formality  

Cieľ seminára: Odborný seminár o náležitostiach colného konania pri dovozných a vývozných colných režimoch, najmä 
voľnom obehu a vývoze, ale tiež o osobiutných colných režimoch. Ste si vedomý aké colné formality podľa platných colných 
prepdpisov ste povinný plniť v súvislosti s realizáciou dovozného a vývozného colného režimu? Ak nie my Vás naučíme sa 
v nich orientovať, opsvojiť so potrebné zručnosti a znalosti v tejto oblasti, aby ste colné formality splnili a vyhli sa tak vzniku 
incidentov a porušení colných predpisov. To vedie k úspechu spolu so znalosťou súvislostí a uvedených príkladov z aplikačnej 
praxe.     

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí 
pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manžérov, 
pracovníkov zodpovedných za styk s colkným zástupcom, tiež pre nákuopcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre 
pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať 
pri vybavovaní zásielok.    

Program seminára:   

• základné colné predpisy,  
• zmeny colných predpisov od 1.5.2016 a 1.1.2017  
• pôsobnosť colných predpisov   
• colné pojmy a terminológia    
• colné a daňové územia Európskej únie – vysvetlenie osobitostí 
• colné konanie od  A po Z a jeho priebeh   
• voľný obeh / vývoz -  vystavovanie colných a sprievodných dokumentov     
• osobitné colné režimy - informatívne 
• účtovné, colné, prepravné dokumenty  
• colné konanie a jeho osobitosti podľa druhu dopravy (cestná, železničná, kombinovaná, letecká, vodná, poštová, 

potrubím-vedením)  
• status tovaru – vysvetelenie a preukazovanie 
• pôvod tovaru – vysvetlenie a preukazovanie pri obchode v rámci EÚ a mimo EÚ   
• záruky za colný dlh – druhy, zníženie/oslobodenie  

Dôležité upozornenie: tento seminár nenahradzuje rozsahom znalosti zo Základného odborného colného kurzu – minimum 
colného deklaranta a špecializovaných odborných seminárov venovaných konkrétnym témam z colnej problematiky.  

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou 
diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania 
môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, 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 cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. 
V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. 

V cene sú zahrnuté:       študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní 
Termíny konania:            http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode  
Časový harmonogram:  začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min. 
Miesto konania:             podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta po dohode  
Cena:                               podľa aktuálnej ponuky na webe  
Kontaktná osoba:           Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ a colný špecialista 
Telefón:                           +421 905 172872 
E-mail:  jozef.vasko@cdservices.sk 

 


