UCC – ülevaade
e-õppe moodul
See kergesti kasutatav e-õppe moodul annab
ülevaate liidu tolliseadustikust (UCC).
See keskendub põhifunktsioonidele, mõjule
tolliasutustele ja kauplejate tööle ning peamistele
eelistele mõlema jaoks.

Selle kursuse potentsiaali täielikuks
ärakasutamiseks soovitame integreerida kursuse
oma koolitusprogrammiga ja töötada välja täielik
segaõppeprogramm.

Sihtgrupp
Kõik tolliametnikud ja kauplejad, kes vajavad
kiiret ülevaadet UCC seadusandlusest ja selle
eelistest.

Saadaval keeled
See moodul on saadaval 22 ELi keeles. Ülevaate
saamiseks praegusest olukorrast vaadake
Europa veebisaiti.

Õppe-eesmärgid
Selle 105-minutilise kursuse lõpuks olete õppinud
alljärgnevat:
-

-

liidu tolliseadustik (UCC) üldiselt;
UCC raamistik ja selle peamised
protseduurid ning eelised tolliteemade
kaupa;
UCC mõju avalikule ja erasektorile;
UCC-le üleminemise ajakava;
UCC paketi mitmesugused õigusaktid:
delegeeritud õigusakt (DA), rakendusakt
(IA) ja üleminekuperioodi delegeeritud
õigusakt (TDA)

Selle mooduli iseärasused
UCC peamiseid funktsioone ja
eeliseid on üksikasjalikult käsitletud
tollitegevuste kaupa.
Selles moodulis saate vaadata iga
huvipakkuvat moodulit soovitud
järjekorras, klõpsates vastaval
elemendil.

Üldised omadused
Võite kursuse igal ajal katkestada. Kursuse uuesti
avamisel saate jätkata sealt, kust kursus pooleli jäi.
Lõpetatud jaotised on menüüs tähistatud
kollasena.
Kursuse kokkuvõte kõige olulisema teabega on
kursuse teegis saadaval prinditavas vormingus.

E-õppe kursuste käivitamine ja
kasutamine.
-

-

E-õppe mooduli saate tasuta alla laadida,
kasutades allalaadimisvormi.
.iso, .exe, .html ja .html5 formaadis failide jaoks
valige tavaline ZIP-kaust.
.scorm versiooni integreerimiseks oma LMSsüsteemi valige (scorm) ZIP-kaust.
Lugege allalaaditud ZIP-failis olevat
kiirjuhendit. See selgitab, kuidas kursusi oma
süsteemi installida.
Kursuse kasutamine ei nõua õppijatelt
infotehnoloogiaalaseid kõrgetasemelisi teadmisi.
Tehniliste probleemide korral võtke ühendust
kohaliku administraatoriga. Probleemi püsimisel
saatke kirjeldus (sh kuvatõmmised) e-posti
aadressile taxud- elearning@ec.europa.eu.

Kuidas kursused välja töötati?
See kursus on üks ulatusliku UCC ELi e-õppe
programmi mooduleid (vtEUROPA veebisaiti).
Selle UCC ELi e-õppe programmi saab läbida
tervikliku programmina.
Siiski on moodulid kujundatud viisil, mis võimaldab
valida ühe kindla mooduli vastavalt teie kutsealase
pädevuse vajadustele.
Kursused koostati Toll 2020 programmi raames. UCC
e-õppe programmi sisu lõi projektimeeskond, kes
koosnes tolliekspertide rühmast nii riigiasutustest
kui ka erasektorist, tehes tihedat koostööd Euroopa
Komisjoni maksunduse ja tolliliidu
peadirektoraadiga.

Kontakt: DG TAXUD / E3
Programmide juhtimine ja ELi koolitus
taxud - e-learning@ec.europa.eu

