Slovensko | november 2017

Pôvod tovaru vo vzťahu k dovozu a vývozu
Pozvánka na školenie | 7. december 2017

Chcete sa vedieť lepšie orientovať v spleti preferenčných dohôd EÚ a uistiť sa, že
správne a naplno využívate ich potenciál bez možných negatívnych dopadov?
Vyhotovujete vyhlásenia o pôvode či dodávateľské vyhlásenia a nie ste si istí, či
postupujete správne? Chcete si objasniť zmeny v pravidlách nepreferenčného
pôvodu dané colným kódexom Únie? Zaujímajú Vás ďalšie novinky v tejto oblasti?
V tom prípade je pre Vás určené naše školenie o preferenčnom a nepreferenčnom
pôvode tovaru.
7. december 2017
9.00 – 12.00 hod.
Deloitte,
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
60 Eur vrátane DPH
Registrácia

Prečo školenie od nás?
•

Naším cieľom je poskytnúť Vám praktické skúsenosti v oblasti pôvodu
tovaru, prehĺbiť Vaše poznatky a oboznámiť Vás s vývojom v tejto oblasti.

•

Problematiku Vám vysvetlíme na praktických príkladoch.

•

Žiadne veľké sály, s prednášajúcimi budete môcť priamo komunikovať.

•

Školenie budú viesť naši odborníci na clá, ktorí majú bohaté skúsenosti
s prednášanou problematikou.

Program
•

Úvod do problematiky pôvodu tovaru

•

Prehlaď preferenčných vzťahov EÚ, novinky

•

Určenie preferenčného pôvodu tovaru podľa príslušnej dohody

•

Dôkazy pôvodu podľa jednotlivých dohôd, zjednodušené postupy

•

Dodávateľské vyhlásenia v rámci EÚ

•

Následná verifikácia

•

Nepreferenčný pôvod tovaru pre dovozy, vývozy a Intrastat

•

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru a jeho využitie

Prípadné otázky na uvedené témy pošlite na adresu: dantalova@deloittece.com.

Prednášajúci
•

Olga Kalousová, senior konzultantka, Deloitte

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na tel. čísle
+421 918 188 097.
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