RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181
044 42 Rozhanovce
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

INTRASTAT V ROKU 2021

Dátum konania:

23. február 2021

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:00 hod.

Lektor:

Ing. Tibor Vojtko
V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami
od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa
odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä
na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti
informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval
slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v
Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej
prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v
komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období
vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom problematiku zberu štatistických
údajov o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi v takom, rozsahu,
aby boli schopní zvládnuť agendu INTRASTATU bezpečne a samostatne.
Školenie je komplexné, okrem teoretických základov a metodiky systému
INTRASTAT sa zameriava aj na praktické príklady.
Obsahom školenia bude zaroven aj vysvetlenie zmien, ktoré sa zaviedli v
roku 2021 vrátane Brexitu.
Obsahom školenia bude aj vysvetlenie zmien, ktoré sa zaviedli v roku 2021
vrátane Brexitu.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
Metodika zberu štatistických údajov.
Postup pri príprave štatistických hlásení.
Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú
komunikáciu.
Praktické príklady.
Diskusia, otázky a odpovede.

6.
7.

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

2 dni pred začiatkom seminára
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

Kontakt:

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE

IČO: 47 502 568
DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181
044 42 Rozhanovce
Mobil: 0908-973571
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www.pft.sk

PRIHLÁŠKA
INTRASTAT V ROKU 2021
/ ONLINE, 23.02.2021 /
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:

~ povinne ~

Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 14 dní a
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára.
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 210223

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568
DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

