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Sadzobné zaraďovanie tovaru na účely colného
konania a Intrastatu
Pozvánka na školenie | 5. december 2017

Ste výrobcami, dodávateľmi alebo odberateľmi komponentov pre automobilový
priemysel alebo priamo výrobcami automobilov? Chcete sa naučiť pracovať
s colným sadzobníkom a pripraviť sa na všetky jeho nástrahy? Zaraďujete tovar
na účely colného konania alebo Intrastatu? V tom prípade Vás bude zaujímať naše
školenie, ktoré sa zameriava na problematiku sadzobného zaraďovania tovaru
z oblasti automobilového priemyslu.
5. 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?
•

Sme pripravení poskytnúť informácie tým, ktorí sa stretávajú s colným
sadzobníkom, chcú si prehĺbiť svoje vedomosti a dozvedieť sa o novinkách.

•

Zameriame sa na praktickú prácu s colným sadzobníkom.

•

Problematiku Vám vysvetlíme na praktických príkladoch.

•

Žiadne veľké sály, maximálne 30 účastníkov.

•

S prednášajúcimi budete môcť priamo komunikovať.

•

Školenie bude viesť odborníčka na oblasť sadzobného zaraďovania
s mnohoročnými skúsenosťami s prednášanou problematikou.

Program
•

Úvod do problematiky

•

Základné pravidlá sadzobného zaraďovania, bez ktorých sa nezaobídete

•

Orientácia v colnom sadzobníku so zameraním na relevantné kódy colného
sadzobníka

•

Sadzobné zaradenie častí a súčastí pre automobilový priemysel

•

Praktické príklady sadzobného zaraďovania

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

Prednášajúci
•

Petra Závalová, manažérka, Deloitte

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