Tullkodexen –
översikt
eLearning-modul

Denna lättanvända e-Learning-modul handlar om
översikt över tullkodexen (UCC).
Den fokuserar på hur tullkodexens nyckelfunktioner
inverkar på myndigheters och handlares arbete och
de huvudsakliga fördelarna för bägge dessa.

För att du fullständigt ska kunna tillgodogöra dig
denna kurs, rekommenderar vi att du införlivar
kursen i ditt eget utbildningsprogram och utvecklar
ett helt integrerat lärandeprogram.

Målgrupp
Samtliga tulltjänstemän och handlare, som
behöver en snabb översikt över lagstiftningen om
tullkodexen och dess fördelar.

Tillgängliga språk

Kursmål
När du har avslutat den här 105 minuter långa kursen
kommer du att ha lärt dig om:
-

Denna modul finns tillgänglig på 22 språk.
För att kontrollera den aktuella situationen,
vänligen se tablån på Europa-webbplatsen.

-

Tullkodexen (USS) i allmänhet;
Tullkodexens ramverk och dess;
huvudsakliga förfaranden och fördelar
per varje tullrelaterat ämne;
vilken betydelse tullkodexen har för såväl den
offentliga som den privata sektorn;
tidsramarna för Unionstulkodexens övergångar;
de avvikande rättsakterna i UCC-paketet:
den delegerade akten (DA),
genomförandeakten (GA) och den
delegerade övergångsakten (TDA).

Innehåll i denna modul
Tullkodexens
huvudsakliga
funktioner och fördelar behandlas
ingående per tullaktivitet.
I denna modul kan du fritt gå
igenom det intresseområde du är
intresserad av i den ordning du vill
genom att klicka på motsvarande
post.

Huvudfunktioner
Du kan avbryta din kurs. När du öppnar kursen
igen, kan du återgå till där du befann dig när du
tog en paus från kursen. De avslutade avsnitten
markeras med gult i menyn.
I kursbiblioteket finns en kurssammanfattning om
den mest relevanta informationen i utskriftsvänligt
format .

Hur man påbörjar och använder sig
av dessa e-lärandekurser
-

-

-

Ladda kostnadsfritt ned eLearning-modulen
genom att använda det
nedladdningsbara formuläret.
Välj den vanliga zip-mappen för .iso, .exe, .html
och .html5
Välj (scorm) zip.-mappen för att -scormversionen ska integreras i ditt LSM-system
Läs snabbstartsguiden som du hittar i den
nedladdade zip-mappen. Den förklarar hur du
laddar ned och installerar kurserna i ert
system.
Kursdeltagarna behöver inga mer ingående ITkunskaper för att kunna använda sig av kursen.
I händelse av några tekniska problem, kontakta i
första hand din lokala systemadministratör. Om
problemet kvarstår, skicka en beskrivning (inkl.
skärmdumpar) till taxud-elearning@ec.europa.eu

Hur har kurserna tagits fram?
Denna kurs utgör en av modulerna i ett omfattande
eLearning-program om tullkodexen (se EUROPAwebbplatsen).
Detta eLearning program om tullkodexen kan
följas som ett komplett program.
Modulerna har dock utformats för att du ska kunna
välja en enstaka modul i enlighet med dina
yrkesmässiga kompetensbehov.
Kurserna har framtagits under Customs 2020programmet. Innehållet i eLearning-programmet om
unionstulkodexen har skapats av ett projektteam
bestående av en samling tullexperter från nationella
förvaltningar och den privata sektorn i nära
samarbete med Europeiska kommissionens
generaldirektorat för tullar och skatter

Kontakt: DG TAXUD/E3
Förvaltning av program och EU-utbildning
taxud-elearning@ec.europa.eu
taxud - e-learning@ec.europa.eu

