Vás pozýva na odborný webinár

INTRASTAT-SK 2021
11. novembra 2021 (štvrtok) o 9.00 hod.
_____________________________________________________________________________
Cieľom webinára je informovať účastníkov o systéme INTRASTAT-SK, jeho uplatňovaní v praxi
a zmenách v roku 2021. Webinár je určený pre všetkých, ktorí obchodujú s ostatnými členskými
štátmi EÚ a majú povinnosť vykazovať údaje súvisiace s pohybom tovaru, ktorý je predmetom ich
obchodných transakcií.

Program: 9:00 – 15:00 (vrátane 45 min. prestávky)
Webinár bude zameraný na:


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

Lektor: Ing. Tibor Vojtko, špecialista na clo s viac ako 20 ročnou praxou v colnej správe
Organizačný garant: Ing. Katarína Jurčová, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA
T: 041-72 35 655, -103, M: 0949 729 003, E: sekrza@za.scci.sk
Základný účastnícky poplatok:

78,-€ /osoba (65,-€+20 % DPH)

Člen SOPK, SPOK, SKHV:

54,-€ /osoba (45,-€+20 % DPH)

PRIHLÁŠKA
na odborný webinár
INTRASTAT-SK 2021
11. 11. 2021
Firma,
inštitúcia
Adresa
IČO
Tel./Mob.
Meno a priezvisko účastníkov

DIČ
E-mail

IČ DPH

E-mail

Tel./Mob.

Potvrdzujeme účasť na webinári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. € prevodom na účet
SOPK v Tatra banke, a.s., č.ú. 2626150413 / 1100, VS: 111121.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX,
IČO: 30842654, DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236.
Túto prihlášku považujeme za záväznú a súhlasíme s podmienkami.
Dátum, meno a priezvisko kontaktnej osoby:

_____________________________________________________________________________

Registrácia Vašej účasti Vám bude potvrdená po doručení riadne vyplnenej prihlášky.
Počet účastníkov na webinári je obmedzený. Uzávierka prihlášok je 8. 11. 2021.
Prihlášku, prosíme, poslať čo najskôr pre včasnú rezerváciu miesta na webinári e-mailom na:
sekrza@za.scci.sk alebo formou online prihlásenia na: https://www.sopk.sk/za/event/intrastat-sk2021-webinar-zrk/
Každý účastník dostane prihlasovací link deň pred webinárom.
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 8. 11. 2021 na základe pokynov na prihláške.
Po úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru zašleme poštou.
Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Webinára sa
môže zúčastniť náhradník, ktorého meno a e-mail nám písomne oznámite.

_____________________________________________________________________________
INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Slovenská obchodná a priemyselná
komora, IČO: 30842654, Žilinská regionálna komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina (ďalej len „prevádzkovateľ“). V zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov), spracúva
prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v prihláške hore uvedeného podujatia za účelom administrácie podujatia do ukončenia
doby archivácie v zmysle Archivačného poriadku prevádzkovateľa. Osobné údaje sú poskytnuté od spoločností/inštitúcií, ktoré
vás poverili účasťou na uvedenom podujatí, v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefón za účelom zaslania prac. materiálov
a prístupového hesla na webinár. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa
http://www.sopk.sk/.

