Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka na seminár
Dátum konania :

28. október 2014

Miesto konania :

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Predmet seminára:

Kód seminára:

Pôvod tovaru a pravidlá
pôvodu
141028

Lektor:

Mgr. Jozef Vaško
colný špecialista

Účastníci :

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí
obchodujú s krajinami mimo Európskej únie - dovozcov, vývozcov,
výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov,
dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov,
predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Cieľom seminára je:
•
•
•
•

efektívne využívanie preferenčných výhod
získanie colných úľav pri dovoze
zefektívniť obchod
správna aplikácia pravidiel pôvodu tovaru v praxi.
Účastníci seminára obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára

Program:
8.30 hod – 9.00 hod

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – cca 15.00 hod
Základné pojmy a definície
• nepreferenčný pôvod tovaru
• preferenčný pôvod tovaru
Preferenčné dohody EÚ – vysvetlenie a význam, štruktúra
• colné a daňové územia EÚ
• zmluvné preferenčné opatrenia (dohody o voľnom obchode, dohody o colnej únii )
• autonómne preferenčné opatrenia ( všeobecný systém preferencií )
• hodnotové limity
• kumulácia pôvodu tovaru
Uplatňovanie pravidiel pôvodu
• pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, colné zaradenie, kumulácia, štruktúra protokolov)
• dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie
• pravidlá pre výrobky a náhradné diely
• schválený vývozca - zjednodušený postup
• záväzné informácie o pôvode tovaru a nomenklatúrnom zatriedení
Preukazovanie pôvodu
• dôkazy o pôvode
• vystavovanie osvedčenia o pôvode (EUR 1, EUR-MED, FORM A, vyhlásenie na faktúre)
• dlhodobé vyhlásenia o pôvode
• podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia
• následná verifikácia dôkazov o pôvode
Diskusia

cca 12.00 hod – 12.30 hod

Odborný garant:

Prestávka, občerstvenie

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár: Pôvod tovaru a pravidlá pôvodu
Kód seminára:

141028

Dátum:

28.október 2014

Miesto:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ...................................................
Banka a bankové spojenie: ........................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
1. Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške :
Člen SOPK: 72 € (60 € + DPH) / Nečlen SOPK : 84 € (70 € + DPH) /zakrúžkujte dľa členstva/
prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov:
číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062 , SWIT: SUBASKBX, VS: 141028 ŠS : IČO
spoločnosti
Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte čo
najskôr na uvedenú adresu pred termínom konania seminára.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so
spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ).
Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK.

Dátum:

Pečiatka a podpis

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania:

28.október 2014

Uzávierka prihlášok:

27.október 2014

Miesto konania:

Kerametal, a. s.–zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok: ČLEN SOPK.......................... 60 € bez DPH
NEČLEN SOPK...................... 70 € bez DPH
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno:

Upozornenie:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.
SOPK je platcom DPH.

