Друга всеукраїнська конференція

«Правила Інкотермс 2010: практика застосування в Україні»
19 квітня 2012 р., м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33
ПРОГРАМА
09.30 - 10.00 Реєстрація учасників
10.00 - 10.15 Відкриття конференції. Вступне слово.
Міністр Мінекономрозвитку
10.15 - 10.30 Привітання від Торгово-промислової палати України:
Яновський В.П., перший віце-президент, генеральний секретар Президії ТПП України
10.30 - 10.40 Привітання від Українського національного комітету Міжнародної торгової
палати:
Михайлов В.Ю., перший віце-президент, генеральний секретар УНК МТП
10.40 - 11.20 Доповідь: «Ключеві та проблемні питання використання в Україні правил
Інкотермс 2010»
Свистіль С.О., голова ради Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД», голова Робочої
групи з питань «Інкотермс 2010»
11.20 - 11.35 Перерва на каву
11.35 - 12.00 Доповідь: «Внесення змін до законодавства України з питань застосування
Інкотермс»
Представник Мінекономрозвитку
12.00 - 12.20 Доповідь: «Бачення, досвід та практика застосування правил Інкотермс 2010
підприємствами на регіональному рівні»
Севост'яненко Е.З., керівник відділення в м. Краматорськ Донецької торговопромислової палати
12.20 - 13.00 Доповідь: «Податкові аспекти застосування правил Інкотермс 2010 в Україні»
Негода О.Г., партнер податкової практики юридичної компанії «ОМП»
13.00 - 13.50 ФУРШЕТ
13.50 - 15.15 Доповідь: «Умови поставки за правилами Інкотермс 2010 та визначення митної
вартості імпортованих товарів»
Могила А.В., заступник начальника департаменту митних платежів - начальник
управління митної вартості Держмитслужби
15.15 - 14.40 Доповідь: «Особливості митного декларування товарів в разі складних
контрактів та внесення змін до термінів Инкотермс 2010»
Муратов І.М., заступник директора департаменту організації митного оформлення
– начальник управління декларування та митних режимів Держмитслужби
14.40 - 15.00 Доповідь: «Розв'язання спорів в Міжнародному комерційному арбітражному суді
при ТПП України, що виникають з договорів купівлі-продажу товарів на умовах
Інкотермс»
Пащенко Є.Г., заступник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України, арбітр
15.00 - 15.15 Перерва на каву
15.15 - 15.45 Доповідь: «Захист інтересів українських експортерів та імпортерів в
закордонних міжнародних комерційних судах»
Білоусов П.І., адвокат юридичної компанії «Василь Кісіль і партнери»
15.45 - 16.10 Доповідь: «Послуги, що надаються в Україні з питань застосування правил
Інкотермс 2010 та інших продуктів МТП»
Ларін М.Є., керівник проекту «Інкотермс 2010 в Україні» Асоціації експортерів і
імпортерів «ЗЕД»
16.10 - 17.00 Дискусія, відповіді на питання

