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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„INTRASTAT 2015 – hlásenia, riešenia, zatriedenie, príklady  

- viac než len štatistika“ 
 

ktorý sa uskutoční dňa  

                11. júna (štvrtok) o 09.00 hod. 
 

Základné údaje:  
 

 

Organizátor: Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice   

Prevádzka VZC TeleDom 

Kontaktná osoba: Zuzana Dubovecká  

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 0903 467 556 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára 
Celkový počet hodín: 6 vyučovacích  hodín a 45 min.  
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems – 

Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel 

Arena 
Prezentácia účastníkov: od 8:00 hod.  – do  9:00 hod. 
Prednášajúci lektor: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – colný špecialista, odborný konzultant  

Cena kurzu: 66,00 €  s DPH 

 

Predslov: Jednodňový seminár k pravidlám podľa platnej legislatívy EÚ a SR v súlade so zmenami 

po 1.1.2015 a  novou Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 291/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 

Program  štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 – 2017. Spravodajské jednotky sú povinné 

úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické 

zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní. v súlade so znením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 

540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnení.  To sa týka vykazovania 

transakcii v rámci intrakomunitárneho obchodovania medzi členskými štátmi EÚ.  

Cieľ seminára: Naučíme Vás ako si poradiť s colnotarifným zatriedením tovaru ak tento údaj na 

vašej faktúre chýba;  ako vykazovať špecifické operácie a transakcie;  ako správne postupovať pri 

zostavení hlásení, dozviete  sa o súvislostiach pri uplatňovaní zákona o DPH. Objasníme Vám 

zásady pre správne posúdenie transakcie v súvislosti s vykazovaním v INTRASTAT hlásení.  
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Získate praktické znalosti v súlade s platnou právnou úpravou pre roka 2015. Lektor Vám zodpovie 

všetky otázky počas, ale i po skončení seminára, kedykoľvek sa na neho obrátite.  

 

1. časť – Úvod do INTRASTATU (3 hodiny)  
 platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie 

 účel a fungovanie štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ 

 vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia a transakcie 

 podávanie hlásení pri prijatí a odoslaní   

 predmet hlásení a výnimky, ako rozlíšim kedy mám podať hlásenie INTRASTAT a v ktorých 

prípadoch nie 

 ako zatriediť tovar do colného sadzobníka, praktické návody a postupy aj pre laikov  

 colný sadzobník 2015, colnotarifné zatriedenie, zmeny kombinovanej nomenklatúry  v r. 2015   

 

2. časť – Praktické riešenia INTRASTATU (3 hodiny) 
 ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní, kedy podať opravné hlásenie 

 trojstranný obchod – priebeh, vysvetlenie, nepriamy dovoz a vývoz – súvislosti s colnými 

predpismi  

 ako a kedy podať hlásenie pri dobropise  

 vykazovanie zušľachtenia a platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady)  

 vykazovanie software a odpadu, rozložených zásielok   

  podanie nulového a opravného hlásenia 

 možnosti kumulácie údajov v hlásení,  príklady z aplikačnej praxe 

 

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, 

colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení 

povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom 

medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.  

 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Občerstvenie  

 Obed 

 Osvedčenie o absolvovaní  

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 05.06.2015  

• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 

• platba v hotovosti na mieste 
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