Ikt.sz.: 168/2/2019.

MEGHÍVÓ
KÜLGAZDASÁGI TRÉNING
Tisztelt Vállalkozó!
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja külgazdasági tréningjére azon
vállalkozásokat, amelyek piacképes termékkel, szolgáltatással rendelkeznek és külpiacra kívánnak lépni vagy
exportpozíciójukat és külgazdasági ismereteiket szeretnék fejleszteni.
IDŐPONT, HELYSZÍN:
2019. március 26. kedd (09:00-16:00)
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Veszprém, Radnóti tér 1. – Elnökségi terem)
PROGRAM:
08:30-09:00

Érkezés, regisztráció

09:00-12:15

Fuvarjog a gyakorlatban:
▪ Incoterms fuvarparitások és a számviteli előírások kapcsolata (az árbevétel elszámolhatósága);
▪ kritikus helyzetek az egyes fuvarparitásoknál (pl. tulajdonjog ás a kockázatviselés elválása,
okmányok ún. "tisztasága" stb.);
▪ a vámjogi (kockázati) ellenőrzések hatása az egyes fuvarparitásokban meghatározott eladói és
vevői kötelezettségekre.
Előadó: Gulyásné dr. Csekő Katalin Ph.D dékán, egyetemi docens Budapest Gazdasági Főiskola

12:45-16:00

A modern vámeljárások és az azok során alkalmazható könnyítési lehetőségek:
▪ alapfogalmak (vámterület, vámjogi státusz, vámérték stb.), vámeljárásban részt vevő gazdasági
szereplők felkészülése, feladatai és kockázatai a folyamatok során;
▪ megbízók és vámügynökök kapcsolata, elvárások, lehetőségek;
▪ vámeljárások mozzanatainak részletezése;
▪ egyszerűsített eljárások, modern vámkezelési lehetőségek, AEO-előnyök (a különböző
engedélyek, import ÁFA-fizetés átvállalása, önadózási lehetőség stb.);
▪ tarifaszám meghatározások jelentősége;
▪ származás tanúsítása, engedélyköteles áruk vámkezelése.
Előadó: Dr. Sándor János külkereskedelmi és vámtanácsadó, tulajdonos, AD Intrade Kft.
Kávészünet kb. 10:30-kor és 14:15-kor, szendvicsebéd kb. 12:15-től

RÉSZVÉTEL:
▪ A tréningen való részvétel az önkéntes kamarai tagok részére kedvezményesen 10.000 Ft + ÁFA / fő,
a rendezett kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozások részére 25.000 Ft + ÁFA / fő. A részvételi díjról
kiállított számlát a kamara a jelentkezést követően küldi. Részletek az önkéntes tagságról >>
▪ Jelentkezni a kamara honlapján elérhető ONLINE JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével lehetséges 2019. március
22-ig. Létszámkorlát 25 fő.
▪ Az előadók nagyobb hangsúlyt helyeznek azon témákra, amelyekről a jelentkezők szeretnének részletesebb
információkat kapni. A jelentkezési lap „megjegyzés” rovatába kérjük az ilyen igényt feltüntetni.
▪ További információ: Csitei Tímea, 06-88-814-101, csitei.timea@veszpremikamara.hu
▪ Parkolóhelyet korlátozott számban tud a kamara biztosítani.
„A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. március 26-i külgazdasági tréningjén kép- és hangfelvétel készül. A résztvevő a rendezvényen
való regisztrációjával, részvételével – a kamara honlapján közzétett adatvédelmi tájékoztatás szerint - előzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a rendezvényen róla kép- és hangfelvétel készüljön, s ezeket a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a rendezvényről szóló
tájékoztatásaiban, valamint egyéb kiadványaiban és online felületein felhasználja.”

