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Deloitte seminár
Sadzobné zaraďovanie tovaru na účely colného
konania, Intrastatu a DPH

Vážená pani, vážený pán,
radi by sme Vás pozvali na Deloitte seminár, ktorý pre Vás pripravili
odborníci spoločnosti Deloitte.
Seminár na tému Sadzobné zaraďovanie tovaru na účely colného
konania, Intrastatu a DPH sa okrem Bratislavy uskutoční aj v Košiciach
a Žiline.
Deloitte seminár v Bratislave – 14. 12. 2016
Deloitte seminár v Košiciach – 15. 12. 2016
Deloitte seminár v Žiline – 16. 12. 2016
PREČO NÁŠ SEMINÁR?
•
•
•
•
•

Seminár je vhodný pre tých, ktorí sa s colným sadzobníkom stretávajú,
chcú si prehĺbiť svoje znalosti a dozvedieť sa novinky.
Je zameraný na praktickú prácu s colným sadzobníkom.
Všetko bude vysvetlené prostredníctvom praktických príkladov.
Poskytuje možnosť bezprostrednej komunikácie s prednášajúcim.
Naši školitelia sú odborníci v oblasti ciel s mnohoročnými skúsenosťami.

AKO TO VYKONÁME?
•
•

Interaktívna prezentácia v slovenskom/českom jazyku.
Poskytneme školiace materiály.

PROGRAM – od 9:00 do 14:00 hod
•
•
•
•

Úvod do problematiky.
Základné pravidlá sadzobného zaraďovania, bez ktorých sa nezaobídete.
Orientácia v colnom sadzobníku.
Praktické príklady sadzobného zaraďovania.

Prípadné otázky týkajúce sa konkrétnych tém, prosím, posielajte na e-mail:
eozdanova@deloittece.com.
REGISTRÁCIA
Zaregistrujte sa, prosím, elektronicky prostredníctvom nášho webu, kde
nájdete aj podrobné informácie o seminári.
REGISTRÁCIA / Bratislava – 14. 12. 2016
REGISTRÁCIA / Košice – 15. 12. 2016
REGISTRÁCIA / Žilina – 16. 12. 2016
Poplatok za seminár je 60 EUR bez DPH.
V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte Luciu Novákovú na adrese
lunovakova@deloittece.com.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Martin Rybár
partner, dane
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