Murska Sobota, 4.1.2019
Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO
STROKOVNO DELAVNICO

Poreklo blaga in začasni izvoz blaga z ATA zvezkom
ki bo

30. januarja 2019, med 12.00 in 14.00 uro
Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota
(dvorana IV. nadstropje)
Namen delavnice
Delavnica je namenjen osebam v podjetjih, ki so vključeni v izvozne postopke. Podjetja
namreč morajo pri svojih izvoznih in carinskih postopkih, upoštevati pravila glede določanja
porekla blaga. Na delavnici bo podrobneje predstavljeno področje porekla blaga.

Vsebina/program
Na delavnici bo predstavljeno področje porekla blaga ter podrobneje področje
nepreferencialnega porekla, ter področje začasnega izvoza oz. uvoza blaga z mednarodnim
carinskim dokumentom ATA zvezek (ATA Carnet).
Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin) in ATA zvezek (ATA Carnet) sta mednarodna
dokumenta, ki se uporabljata kot instrumenta za izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske
politike.
Potrdilo o poreklu blaga pove, kje, v kateri državi je bilo določeno blago pridobljeno,
proizvedeno ali predelano. Uporablja se pri uvozu blaga in ni omejeno na vrsto blaga ali
države.
ATA zvezek pa je mednarodni carinski dokument za začasni izvoz oz. uvoz blaga, ki bo v roku
enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki. Največ se uporablja za predstavitve na
sejmih in pri poslovnih partnerjih, za vzorce, reklamni material, profesionalno opremo,
umetniške izdelke ipd.
Na delavnici bosta podrobneje predstavljena oba dokumenta ter podana aktualna navodila,
ki jih podjetja morajo upoštevati pri rokovanju z navedenimi dokumenti. Med drugim bomo
odgovorili na vprašanja, kot so:
•
•
•
•

Kaj pomeni posamezen dokument
Kdaj se uporablja
Pravna podlaga
Postopek pridobitve in e-postopek za poreklo
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Na delavnici bomo skušali odgovoriti na dodatna vprašanja udeležencev, konkretni primeri
bodo lahko obravnavani tudi individualno po dogodku.

Strokovna izvajalka
-

mag. Eva Žontar, vodja oddelka za javne listine pri Gospodarski zbornici Slovenije

Predavateljica razpolaga z bogatimi praktičnimi izkušnjami in vodi oddelek javnih listine na
GZS ter postopke v zvezi s Potrdili o poreklu blaga in ATA zvezki. Odgovorna je za svetovanja
podjetjem, izdajo listin, reševanja regulacijskih zahtevkov, verifikacij, sodelujeta z domačimi
in tujimi institucijami,… Je članica Mednarodnega odbora za poreklo in ATA zvezke pri
Mednarodni trgovinski zbornici in odbora za carino pri Eurochambres.

Trajanje delavnice
-

skupaj 3 šolske ure

Prijave
Prijave sprejemamo do 28.1.2019 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 25 udeležencev!

PRIVOLITEV
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo
za namene vabljenja za delavnico dne 30.1.2019. Z evidentiranjem na prezenčno listo
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo
izvedba delavnice fotografirana.
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A,
9000 Murska Sobota.

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Podjetje/institucija:
Naslov:
Starost podjetja (nad ali
pod 5 let):
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Kontakt, e-pošta:
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