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Celní předpisy v roce 2022
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)
Termín

12.7.2022
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře.
S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí
mikrofonu.

Online seminář

Cena bez DPH

4 970,00 Kč
6 013,70 Kč s DPH

Profil lektora

Marek Reinoha
Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední
celní správa) jako celní úředník. Od roku 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v
celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské
a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané
hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.

Celní kodex Unie změnil pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního
zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni
s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.

Komu je seminář určen
Seminář je určen dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů,
pracovníkům poradenských firem.

Program
Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.
Uvedení do problematiky celních předpisů:
účel
základní celní předpisy
základní pojmy
Celní hodnota zboží
pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
praktické příklady
Původ zboží
nepreferenční
preferenční
Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního
režimu:
vstup zboží na celní území Společenství
předložení zboží k celnímu řízení
souhrnná celní prohlášení
dočasné uskladnění zboží
Propuštění zboží do celního režimu:
deklarant a zastupování v celním řízení
formy celních prohlášení

doklady nutné k celnímu řízení
kontrola zboží
rozhodnutí v celním řízení
apod.
Celní režimy:
druhy celních režimů
podmínky propuštění
formy celních prohlášení
Doklady nutné k celnímu řízení
Zjednodušené postupy v celním řízení
Celní dluh:
vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
Zajištění celního dluhu
Celní přestupky a celní delikty:
skutkové podstaty
sankce
Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ
Obchod s Velkou Británií po změnách od 1.ledna 2021

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na
odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho
domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze
semináře obdržíte následující pracovní den.

Objednávka: Celní předpisy v roce 2022
Sleva 10% při objednání 2 a více účastníků (sleva bude odečtena ze zobrazené ceny)

Fakturační údaje objednatele:

Účastníci:

IČO:

Jméno vč. titulů

DIČ:

Telefon:

Firma:

Email:

Jméno a přijmení:
Jméno vč. titulů
Telefon:
Telefon:
Email:
Email:
Ulice:

Město:

PSČ:

Jméno vč. titulů

Telefon:

Vaše č.obj.:
(bude uvedeno na

Email:

faktuře)

Poznámka:

Formulář vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete nám jej na email: info@eduzone.cz
nebo účast objednejte v našem e-shopu www.eduzone.cz

