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Pozvánka na odborný seminář na téma

ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAVEDENÍM NOVÉHO
CELNÍHO KODEXU UNIE
V květnu 2016 nabyde účinnosti dlouho očekávaná komplexní novela celních předpisů –
celní kodex Unie, jeho prováděcí předpisy a český celní řád. Tyto předpisy přinesou rozsáhlé
změny, které budou mít dopady na činnost firem exportujících či importujících zboží do / ze
států mimo EU. Přípravu na tyto změny není radno nechávat na poslední chvíli.
Proto si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář, na kterém budou pod vedením lektorů
Ivony Klabouchové a Milana Tomíčka prezentována a diskutována, mimo jiné, následující
témata:











reforma celní legislativy EU
struktura nového celního kodexu EU a návaznost na ostatní celní předpisy
komunikace mezi celními orgány a hospodářskými subjekty a související procesní
otázky (formát komunikace, lhůty, rozhodnutí, opravné prostředky, sankce,
kontroly po propuštění zboží)
zásadní změny celních režimů / zvláštní režimy
zjednodušení celních formalit a podmínky pro získání nezbytných povolení
(centralizované celní řízení, zápis do záznamů deklaranta, samoschvalování)
změny v certifikaci a postavení oprávněného hospodářského subjektu (AEO),
výhody určené výlučně pro držitele AEO
nová, přísnější pravidla pro určování nepreferenčního původu zboží používaná
nejen při dovozu zboží, ale i při vykazování pro Intrastat
upřesnění pravidel pro stanovení celní hodnoty – základu pro výpočet cla
změny v oblasti zajištění celního dluhu, včetně rozšíření možností nezajišťovat
celní dluh.

Seminář je určen pro daňové i celní specialisty ze společností obchodujících se třetími
zeměmi, a to jak pro začátečníky, tak pro zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a
aktualizovat své znalosti. V průběhu semináře bude dán prostor pro diskusi.
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA

ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE ZAVEDENÍM NOVÉHO
CELNÍHO KODEXU UNIE
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji
naskenovanou emailem na adresu Tomicek@stanek-tomicek.com nejpozději do 31. srpna
2015. Účastnický poplatek, který činí 2 600 Kč plus DPH za osobu, bude následně
vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:
Téma

Nový celní kodex Unie

Termín *)

23. září 2015

*)

24. září 2015

Termín
Čas

9:00 – 13:00 hod.

Místo

Zasedací místnost v prostorách společnosti Staněk, Tomíček & Partners
U Prašné brány 1, Praha 1
4. patro (3 minuty chůze od stanice metra Náměstí Republiky)

*)

Vyberte si prosím jeden ze dvou uvedených termínů a uveďte ho níže v přihlášce. Abychom umožnili
aktivní zapojení všech účastníků semináře do diskuse, bude kapacita semináře omezena. V případě, že
nabízený termín bude v okamžiku přijetí Vaší přihlášky již obsazen, budeme Vás neprodleně
kontaktovat a dovolíme si Vám nabídnout jiný termín.

Jméno a příjmení

Společnost

Zvolený termín

Telefon a/nebo e-mail kontaktní osoby: …………………………………………………
V …………….., dne…………..
……………………………..
Jméno a podpis

