Statistika vnitrounijních obchodů: INTRASTAT
Jak správně vyplnit statistické výkazy o obchodování mezi členskými státy EU
Každé obchodní společnosti, která obchoduje s ostatními členskými státy Evropské unie a její
obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok,
vzniká povinnost podávat o těchto obchodních transakcích statistické hlášení Intrastat. Získejte
aktuální informace a seznamte se s pravidly pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se
zbožím. Obdržíte návod, jak správně vyplnit statistické výkazy o obchodování mezi členskými státy
EU a upozorněni budete rovněž i na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají.
Přednáší: Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová, Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.,
specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu
Místo konání: Praha, Konferenční centrum hotelu Globus
Datum konání: 13. 11. 2018
Zaměření semináře:
Obchoduje-li Vaše společnost s ostatními členskými státy Evropské unie a obchodní transakce a
pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok, vztahuje se na Vás
povinnost podávat o obchodních transakcích statistické hlášení Intrastat (tzv. zpravodajské jednotky).
Seminář Vás krok za krokem seznámí s plněním všech legislativních požadavků. Získáte detailní
informace o tom, co výkaz Intrastat má obsahovat, jaké podklady je nutné mít k dispozici, kde se dají
najít potřebné informace a další důležité skutečnosti vztahující se ke správnému provádění
vykazování.
Komu je seminář určen: Pracovníkům, kteří mají na starost vyplňování výkazů Intrastat a jejich
předání celním úřadům. Pracovníkům spedičních, deklarantských firem a účetních firem, které
zpracování výkazů Intrastat nabízí jako jednu ze svých služeb klientům.
Program semináře:
8:45–9:00
Registrace účastníků + ranní káva
9:00–10:45
Výkaz INTRASTAT
Právní základ – Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon – Nařízení vlády č. 244/2016
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – Sdělení ČSÚ č.
247/2016 o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
10:45–11:00 Přestávka na občerstvení
11:00–12:00 Výkaz INTRASTAT
Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení –
Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti – Zánik ZJ – Pravidla pro vykazování,
podklady k výkazům Intrastat – Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro
rok 2018 – Kódy transakcí – Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms – Uvádění
dalších údajů do výkazů
12:00–13:00 Společný oběd
13:00–14:30 Výkaz INTRASTAT
Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování – Provádění oprav údajů ve
výkazech – Způsoby podání výkazu
14:30–14:45 Přestávka na občerstvení
14:45–15:30 Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
15:30–16:00 Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy
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Závazná objednávka účasti na semináři
Statistika vnitrounijních obchodů: INTRASTAT
Cena semináře: 4480,- Kč bez DPH za jednoho účastníka
Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové
ceny objednávky.
Název společnosti:
Jméno a příjmení objednávajícího:
Ulice a č. p., město:

IČO:

DIČ:

Email:
Telefon:
Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační:

Počet účastníků semináře:
1. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

2. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).

3. Jméno účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře).
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