ENTERPRISE EUROPE NETWORK

PARTNERI ENTERPRISE EUROPE NETWORK V SR:
o BIC Bratislava (koordinátor) – www.bic.sk
o Slovenská obchodná a priemyselná komora –
www.sopk.sk
o Slovak Business Agency – www.sba.sk
o Regionálne poradenské a informačné centrum
Prešov – www.rpicpo.sk

 poradenstvo a podpora v oblasti podnikania,

inovácií, transferu technológií a výskumu
 služby poskytované na Slovensku:












SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
Útvar Európskej únie
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tel.: 02/54433272, 54131136, 54433846
E-mail: sopkueu@sopk.sk, een@sopk.sk

AKO ÚSPEŠNE EXPORTOVAŤ
DO KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE
EXPORT HELPDESK ONLINE:
POŽIADAVKY, DANE,
DOVOZNÉ CLÁ, ŠTATISTIKA,
PREFERENČNÉ DOHODY,
DÔLEŽITÉ KONTAKTY

hľadanie obchodných a technologických partnerov
propagácia firmy, produktov a technológií
efektívne čerpanie európskych zdrojov
Web: www.sopk.sk / www.enterprise-europe-network.sk
informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ v oblasti
podnikania na vnútornom trhu EÚ
podpora medzinárodnej spolupráce
podpora inovácií, technológií a know-how
podpora účasti firiem vo výskumných programoch
Horizon 2020, COSME - európsky program pre MSP
semináre, obchodné misie, kooperačné podujatia
databázy pre podnikateľov
…………………………………………………………....................................
Európska komisia

Tento leták bol vydaný SOPK v roku 2015 v rámci iniciatívy
Enterprise Europe Network, spolufinancovanej Európskou
komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu malých a stredných
podnikov o projekte a jeho službách.

www.enterprise-europe-network.sk

EXPORT HELPDESK
Export Helpdesk je on-line služba, ktorá informuje o
tom, ako exportovať do krajín Európskej únie. Táto
bezplatná a užívateľsky prívetivá služba Európskej
komisie poskytuje všetky potrebné informácie týkajúce
sa požiadaviek EÚ na dovoz, clá, obchodné preferenčné
dohody a štatistiky šité na mieru: podľa jednotlivých
produktov a podľa krajiny

www.exporthelp.europa.eu
Európska únia (EÚ) je najväčší svetový jednotný trh.
Mnoho firiem chce vyvážať svoje výrobky do EÚ, aby
uspokojili dopyt spotrebiteľov. Niekedy však vývozcovia
majú pocit, že im chýbajú informácie o tom, ako vyvážať
do EÚ a ako splniť normy EÚ. Pomoc je na dosah!

AKÝ DRUH INFORMÁCIÍ POSKYTUJE
EXPORT HELPDESK
Požiadavky a dane: všetky dokumenty potrebné k
colnému odbaveniu, právne a trhové požiadavky na
konkrétny produkt a vnútorné dane (DPH a
spotrebné dane) použiteľné v každej krajine EÚ;
Dovozné clá a iné dovozné opatrenia: Most
Favoured Nation tarify a preferenčné dovozné clá,
ako aj kvóty, požiadavky na dovozné licencie,
antidumpingové opatrenia, atď.;
Obchodná štatistika: obchodné toky medzi EÚ a
krajinami mimo EÚ;
Preferenčné opatrenia: hlavné obchodné opatrenia
EÚ, doklady, ktoré musia byť priložené k tovaru,
pravidlá o pôvode;
Obchodné kontakty: EÚ a národné obchodné
autority, medzinárodné obchodné a colné orgány,
obchodné komory, profesionálne združenia;
Čo je nové: novinky, články a príbehy;
Kontakt: adresu, na ktorú môžete posielať vaše
otázky.

KDE NÁJSŤ POTREBNÉ INFORMÁCIE
(JEDNOTLIVÉ SEKCIE)
MY EXPORT – Chcete zistiť, aké je číslo a kód vášho
produktu v európskej klasifikácií tovaru? Pred tým,
než vstúpite na európsky trh, musíte vedieť špecifický
kód Vášho výrobku alebo služby. Môžete nájsť
podrobnosti, ktoré sa týkajú vášho konkrétneho
produktu (potraviny, textil, suroviny atď). Ak chcete
nájsť svoj kód, kliknite na položku "Find my product
code", zadajte názov svojho produktu a stlačte na
tlačidlo "Hľadať".

REQUIREMENTS – V EÚ môžete ťažiť z veľkého
trhu 28 krajín s cca 500 miliónmi spotrebiteľov.
Skontrolujte si postupy a dokumenty, ktoré treba
dodržiavať v sekciách: systém klasifikácie produktu,
dovozné procedúry, Dokumenty pre colné
odbavenie, Colná únia, DPH, spotrebné dane. Váš
tovar musí spĺňať požiadavky EÚ na ochranu
zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a práva
spotrebiteľov. Aké požiadavky musia byť splnené
pre Váš produkt a aké dane sa k nemu vzťahujú?
Aké sú predpisy, pravidlá označovania, technické
normy? Aká je sadzba DPH na váš produkt v každej
krajine EÚ? Po zadaní kódu produktu nájdete
kompletný zoznam požiadaviek a sadzby DPH.
TARIFFS – Aké je clo uplatniteľné pre Váš produkt?
Zistite, či Váš produkt môže ťažiť z preferenčných
ciel a hodnoty pre znížené sadzby pre Váš produkt.
Veľa produktov, môže vstúpiť na trh EÚ so
zníženým alebo dokonca nulovým dovozným clom.
STATISTICS – Tu môžete získať detailné štatistiky o
obchodných tokoch podľa výrobkov. Uvidíte, koľko
výrobkov ktoré vyrábate bolo dovezených do EÚ od
roku 2002 a ktoré krajiny EÚ ich dovážajú.
RESOURCES – V časti Business contacts nájdete
kontakty na EÚ, colné a daňové orgány, štatistické
úrady, obchodné komory, profesionálne združenia,
trhoviská a obchodné adresáre
ABOUT US – V časti kontakt nájdete online formulár,
kde môžete posielať Vaše otázky a námety

NÁŠ KONTAKT:
Ďalšie info Vám radi poskytneme na Útvare EÚ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Daniela Širáňová
Tel.: 02/54433272
E-mail: sopkueu@sopk.sk

