Pārskats par SMK
e-mācību modulis
Šis viegli lietojamais e-mācību modulis sniedz
pārskatu par Savienības Muitas kodeksu (SMK).
Tas vērš uzmanību galvenajām iezīmēm, ietekmei
uz muitas dienestu un uzņēmēju darbu, kā arī abu
minēto pušu ieguvumiem.

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas,
iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā
un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.

Mērķauditorija
Visi muitas ierēdņi un uzņēmēji, kuriem
nepieciešams iegūt ātru pārskatu par SMK
tiesību aktiem un priekšrocībām.

Mācību mērķi
Šī 105 minūtes ilgā kursa noslēgumā uzzināsiet:
-

Pieejamās valodas
Šis modulis pieejams 22 ES valodās. Pašreizējo
situāciju varat noskaidrot EUROPA tīmekļa vietnē
esošajā tabulā.

-

-

vispārīgi par to, kas ir Savienības Muitas kodekss
(SMK);
kāda ir SMK struktūra un tā galvenās
procedūras, kā arī priekšrocības saistībā ar
katru muitas tēmu;
kā SMK ietekmē gan publisko, gan privāto
sektoru; kāds ir SMK pārejas grafiks;
SMK pakotnes dažādos tiesību aktus:
deleģēto aktu (DA), īstenošanas aktu (ĪA)
un pārejas perioda deleģēto aktu (PPDA).

Moduļa īpatnības
Galvenās
SMK
funkcijas
un
priekšrocības detalizēti aplūkotas
katrā muitas darbībā.
Šī modeļa ietvaros varat brīvi
apskatīt jebkuru interesējošo
jomu vēlamajā secībā, noklikšķinot
uz attiecīgā elementa.

Vispārīgas iezīmes
Varat pārtraukt kursu. Atverot kursu atkārtoti,
varat atsākt darbu no vietas, kur beidzāt. Pabeigtās
sadaļas izvēlnē atzīmētas dzeltenā krāsā.
Kursa visatbilstošākās informācijas kopsavilkums
pieejams drukājamā formātā kursa bibliotēkā.

Kā uzsākt un izmantot šos e-mācību
kursus?
-

-

-

Brīvi lejupielādējiet e-mācību moduli,
izmantojot
lejupielādes veidlapu.
Failu paplašinājumiem .iso, .exe, .html un .html5
izvēlieties parasto ZIP mapi.
Lai LMS sistēmā varētu integrēt versiju .scorm,
izvēlieties (SCORM) ZIP mapi.
Izlasiet Īso lietošanas pamācību, kas pieejama
lejupielādētajā ZIP mapē. Tajā izskaidrots, kā
instalēt kursus jūsu sistēmā.
Lai izietu kursu, nav nepieciešamas augsta līmeņa
zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā.
Tehnisku problēmu gadījumā vispirms sazinieties
ar savu vietējo administratoru. Ja problēmu
neizdodas novērst, nosūtiet aprakstu (ieskaitot
ekrānuzņēmumus) uz adresi taxudelearning@ec.europa.eu.

Kā šis kurss tika izstrādāts?
Šis kurss ir viens no visaptverošās SMK ES e-mācību
programmas moduļiem (skatiet EUROPA tīmekļa
vietni).
Šo SMK ES e-mācību programmu iespējams
izmantot kā pilnīgu programmu.
Tomēr moduļi ir izstrādāti tā, lai varētu izvēlēties
vienu moduli atbilstoši jūsu profesionālās
kompetences vajadzībām.
Kurss ir izstrādāts programmas "Muita 2020"
ietvaros. SMK e-mācību programmas saturu ir
izstrādājusi projektu komanda, ko veido nacionālo
administrāciju un privātā sektora muitas ekspertu
apvienība ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas
Nodokļu politikas un muitas savienības
ģenerāldirektorātu.

Kontaktinformācija:
TAXUD ĢD/E3 Programmu pārvaldība un ES
apmācības
taxud -e-learning@ec.europa.eu

