Elektronické vydávanie Osvedčení o pôvode tovaru SOPK - dôležité oznámenie
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) začala elektronizáciu svojich služieb na vydávanie
osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP) prvou fázou - elektronickým podávaním žiadostí
o ONP (e-ŽoV ONP) v roku 2017. Teraz SOPK pristupuje k elektronizácii procesu vydávania
a osvedčovania e-ONP. Táto druhá fáza sa začne v termíne od 1. 2. do 15. 2. 2021 pilotným overením
nového systému e-ONP SOPK 2021. V totmo období budú v prevádzke oba systémy, aby sa umožnil
hladký prechod na nový systém, ktorý sa bude používať od 15. 2. 2021.
Nový systém e-ONP SOPK 2021 bude umiestnený na portáli SOPK onp.sopk.sk, ktorý bude mať
zabezpečenú kybernetickú ochranu.
Žiadateľ (firma) o vydanie osvedčenia sa najskôr musí na tomto portáli zaregistrovať. Súčasťou
registrácie je poskytnutie identifikačných a kontaktných údajov a vyplnenie, podpísanie a priloženie
tlačiva LT Vyhlásenie o záväzku1 (LT vyhlásenie). Po prijatí registrácie vydávajúcim pracoviskom
SOPK, sa žiadateľ môže prihlásiť do systému e-ONP a ihneď podať novú elektronickú žiadosť, ktorá
sa vybaví v lehotách podľa zadania žiadateľa.
Vystavené osvedčenie môže byť buď:
a) vo forme vytlačenej vydávajúcim pracoviskom na štandardné tlačivo ONP SOPK, ktoré si žiadateľ
prevezme osobne alebo ho dostane pošle poštou, alebo alternatívne
b) v elektronickej podobe vo forme súboru pdf, ktoré si žiadateľ bude môcť stiahnuť zo svojho účtu
pre e-ONP na portáli SOPK. Bude na jeho rozhodnutí, či osvedčenie pošle svojmu odberateľovi
v takejto forme, alebo si ho vytlačí na biely papier formátu A4 80 g/m2. Tento spôsob vydávania
osvedčení sa spočiatku bude uplatňovať iba voči žiadateľom s najvyššou frekvenciou a najvyššou
početnosťou odoberaných ONP. S takým žiadateľom príslušná regionálna komora SOPK uzavrie
osobitnú dohodu o podmienkach vystavenia e-ONP a úhrade poplatkov za jeho vystavenie.
Výhody nového elektronického podávania e-ŽoV ONP a vydávania osvedčení v elektronickej forme –
pdf formáte:
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Zaregistrovanie sa do Systému e-ONP SOPK 2021 elektronicky z vlastného pracoviska
Predloženie LT vyhlásenia formou nahratia elektronického súboru pdf do e-ONP SOPK 2021.
Po zaregistrovaní systém automaticky kontroluje dobu platnosti LT vyhlásenia a posiela avízo
o jeho exspirácii
Všetky podporné doklady (vývozné a dodávateľské faktúry a vyhlásenia o pôvode tovaru atď.)
žiadateľ nahrá do systému zo svojho zariadenia
Systém mu e-mailom oznámi schválenie žiadosti a možnosť (a) prevziať papierové ONP alebo
(b) vytlačiť si e-ONP (súbor pdf) s podpisom a pečiatkou certifikačného pracovníka zvoleného
vydávajúceho pracoviska SOPK
Všetky ONP SOPK vydané v novom systéme budú obsahovať QR kód, podľa ktorého môže
prebehnúť ich verifikácia zahraničnou colnou správou
Bezkontaktný spôsob vybavenia a úhrady ceny za vydanie osvedčenia, možnosť zasielať ho
elektronicky v pdf formáte svojmu odberateľovi
Možnosť uložiť e-ONP žiadosť ako rozpracovanú a neskôr sa k nej vrátiť a upraviť
Možnosť vytvoriť kópiu existujúcej e-ONP žiadosti (vytvorí sa nová žiadosť s vopred
vyplnenými údajmi).

Tlačivo SOPK_“LT – Vyhlásenie žiadateľa o záväzku (Indemnity letter) + plnomocenstvo a podpisové vzory
splnomocnených zástupcov“_I./2021 (LT – long-term, dlhodobo platné vyhlásenie, ktoré má platnosť 12 mesiacov od
podpisu štatutárnym zástupcom žiadateľa).

