Dobrý den, dovolte mi, abychom Vás pozvali na kurz:

DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS
A JINÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
12. 12. 2016 OSTRAVA
17. 01. 2017 Bratislava
Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se
zaměřením na praktické využití dodacích podmínek INCOTERMS 2010
a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů.
INCOTERMS jako výklad mezinárodních dodacích doložek vydávaný Mezinárodní obchodní komorou definují odpovědnosti,
rizika a náklady prodávajícího a kupujícího při dodání zboží. Mezinárodní obchodní komora,
ve vazbě na vývoj zahraničního obchodu se zbožím a na vývoj dopravních systémů používaných pro přepravu zboží výklad
dodacích doložek INCOTERMS reviduje a vydává jejich nové znění.

Poslední znění INCOTERMS vstoupilo v platnost 1.ledna 2011 pod názvem INCOTERMS 2010.

Komu je seminář určen:
Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, příp. celním
deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané
problematice.
Cíl:
Cílem semináře je přinést účastníkům:
- Definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010.
- Schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní
rizika při jejich použití.
- Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých
obchodních transakcí.
Program:
1. Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím,
zejména pak v kupní smlouvě.
2. Důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o
přepravě apod.
3. Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS a jejich využití.
4. Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních
předpisů:
při vnitrounijním obchodu se zbožím
při dovozu a vývozu zboží
5. Praktické příklady obchodních operací.
6. Dodací doložka INCOTERMS nová pravidla, změny , zkušenosti.
7. Diskuse a konzultace.
Metody výuky:
Konzultační seminář. Malá skupina posluchačů Vám umožní konzultaci konkrétních
problémů Vaší společnosti.
Přednáší a konzultuje:
Specialista celního jednatelství s rozsáhlými zkušenostmi z praxe v zahraničním obchodě, INCOTERMS, obchod.
smlouvy v celní problematice, osvědčený lektor a praktik.

Materiály:
Tištěný materiál

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
Před kurzem vždy zasíláme konkrétní upřesnění místa konání semináře.
MÍSTO KONÁNÍ:
ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
Před kurzem vždy zasíláme konkrétní upřesnění místa konání semináře
MÍSTA REALIZACE KURZU :

OSTRAVA: hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrska 18/1742,702 00 OSTRAVA, Tel: (+420)595606600
PRAHA:

hotelu Galerie Royale, Křižíkova 87 , PRAHA - Karlín, www.galerieroyale.cz

GPS: 50° 5' 35.01'' N, 14° 27' 11.29'' E
BRATISLAVA: Hotel Tatra**** adresa hotelu: http://www.hoteltatra.sk/ Nám. 1 mája 5, Bratislava
hotel Mercure Bratislava Centrum , Žabotova 2, 811 04 Bratislava, Slovakia

ČASOVÝ ROZVRH KURZU
09.15 - 9.30 prezence, 9.30 - 16.00 přednáška, diskuse
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Školné a služby: 3 500, 00 Kč
21% DPH:
735, 00 Kč
CELKEM:
4 235, 00 Kč
SEKRETARIÁT INFORMACE:
INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,
Sídlo společnosti: Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
POBOČKA: Spojů 835/2 , 708 00 OSTRAVA- Poruba
Tel: 00420/222 365 894, 212 340 304, Mobil: 00420/604 729 119 , 733 465 880
INORGA Consulting s.r.o.
Prešovská 39 , 821 08 Bratislava
Tel: 00421/949775913
E-mail: inorga@inorga.eu
www.inorga.eu

PŘIHLÁŠKA, ano, zúčastním se kurzu:

DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS
A JINÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ
o 12. 12. 2016, Ostrava,
o 17. 01. 2017, Bratislava,

var. symbol
var. symbol

121216
170117

1.Příjmení, jméno, titul:
Funkce:

E-mail:

Název a přesná adresa / fakturační/ organizace:
Přesná adresa:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jméno pracovníka, který je zodpovědný za vzdělávání ve firmě:
Tel:
E-mail:
Potvrzujeme, že zaplatím vložné.
Obchodní a storno podmínky:
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář/trénink, podklady ke každé akci, oběd, občerstvení během dopolední a
odpolední přestávky a konferenční set.
Zaslaná přihláška je závazná.
Účastník může zrušit přihlášku 8 pracovních dnů před konáním akce.
Pří pozdějším storno 0 - 8 pracovních dnů a při neúčasti na kurzu je splatný celý účastnický poplatek.
Samozřejmě je možné delegovat na akci kolegu/kolegyni.
Odhlášení ze semináře/tréninku musí být provedeno písemně (e-mailem).
Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora.
Náklady na ubytování v místě konání akce nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty

var. symbol:

. Podpis :

