UVK – Áttekintés
e-oktatási modul
Ez a könnyen használható e-tanulási modul
az Uniós Vámkódexről (UVK) ad áttekintést.
Bemutatja a kulcsfontosságú jellemzőit, a
vámhatóságokra és a kereskedelemre gyakorolt
hatását, illetve az ezekre gyakorolt legfőbb
előnyöket.

A tanfolyam nyújtotta lehetőségek teljes
kihasználása érdekében javasoljuk, hogy építse be a
tanfolyamot a saját képzési programjába egy átfogó
oktatási program kidolgozása érdekében.

Célközönség
Minden vámtisztviselő és kereskedő, akinek
gyors áttekintésre van szüksége az UVK
jogszabályról és annak előnyeiről.

Oktatási célok
A 105 perces képzés végére tisztában lesz a
következőkkel:
-

Elérhető nyelvek

-

Ez a modul 22 uniós nyelven érhető el.
A jelenlegi helyzet állását illetően tekintse meg az

EUROPA weboldalon található táblázatot.

-

Az Uniós Vámkódexszel, azaz az UVK-val
általánosságban;
az UVK keretelvével, annak főbb
eljárásaival és szabályaival minden
vámügyi témakörben;
az UVK által a köz- és magánszférára gyakorolt
hatással;
az UVK-re való áttérés ütemezésével;
az UVK jogszabálycsomag különböző
jogszabályaival: A felhatalmazáson alapuló jogi
aktussal (FJA), a végrehajtási jogi aktussal (VA) és a
felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktussal
(FÁJA).

A modul sajátosságai
A modul vámügyi tevékenységenként
részletesen foglalkozik az UVK főbb
funkcióival és előnyeivel.
Ebben a modulban az érdeklődési
körének megfelelően, bármilyen
sorrendben haladva tájékozódhat a
kapcsolódó elemre kattintva.

Általános funkciók
A tanfolyamot megszakíthatja. A tanfolyam újbóli
megnyitásakor ugyanott folytathatja, ahol
abbahagyta. A befejezett részek a menüben sárga
színnel jelennek meg.
A tanfolyam könyvtárában egy nyomtatható
formátumú összefoglaló
található, amely a
legfontosabb információkat tartalmazza.

Hogyan kezdjem el és használjam
ezeket az e-oktatási tanfolyamokat?
-

-

Töltse le ingyenesen az e-tanulási modult
a letöltési űrlap segítségével.
Iso, .exe, .html és .html5 esetén válassza a szokásos
zip mappát.
Az LMS-rendszerbe integrálandó .scorm verzió
esetén válassza a (scorm) zip mappát.
Olvassa el a Gyorsindítási útmutatót, amely a
letöltött zip (tömörített) mappában található. Az
útmutató elmagyarázza, hogyan telepítse a
tanfolyamokat a rendszerére.
A tanfolyam használatához nincs szükség magas
szintű információtechnológiai ismeretekre.
Technikai problémák esetén először a helyi
rendszergazdával lépjen kapcsolatba. Ha a
probléma továbbra is fennáll, küldje el a probléma
leírását (képernyőképekkel) a következő e-mailcímre : taxud-elearning@ec.europa.eu

Hogyan fejlesztették ki a tanfolyamokat?
Ez a tanfolyam az UVK átfogó e-tanulási
programjának egyik modulja (lásd az EUROPA
weboldalt).
Ez az UVK e-tanulási program teljes programként
is elvégezhető,
azonban a modulokat úgy tervezték, hogy lehetővé
tegyék egyes modulok kiválasztását a szakmai
kompetenciájára vonatkozó igényektől függően.
A tanfolyamokat a Vám 2020 program keretén belül
fejlesztették ki. Az UVK e-tanulási program tartalmát
egy olyan projektcsoport alkotta meg, amely
nemzeti közigazgatási szervekben és
magánszférában dolgozó vámügyi szakértőkből áll,
és amely szorosan együttműködik az Európai
Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságával.

Kapcsolattartási cím: DG
TAXUD / E3 Programirányítás és uniós
képzés
e-mail-cím : e-learning@ec.europa.eu

