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ZAHRANIČNÝ OBCHOD
Do odvetvia zahraničného obchodu patrí činnosť
všetkých podnikateľských subjektov, právnických
a fyzických osôb realizujúcich vývoz a dovoz.

Štatistika zahraničného obchodu vo všeobecnosti zahŕňa pohyb tovarov medzi Slovenskou
republikou a zvyškom sveta.
V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo
opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo
tovary opúšťajúce toto územie na účely spracovania a následne dovezené späť. Celkový dovoz
zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky
určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie
s následným spätným vývozom.
Štatistika zahraničného obchodu sa skladá z
úda-jov EXTRASTAT a INTRASTAT systému.
EXTRASTAT systém poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými krajinami EÚ na
základe administratívnych údajov získaných v rámci
colného konania (colné vyhlásenia).
Údaje do štatistiky zahraničného obchodu poskytuje Finančná správa SR - colná sekcia.
INTRASTAT systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými štátmi EÚ ako
partnerskými krajinami, získané štatistickým
zisťovaním (Hlásenie Intrastat).
Zber údajov zabezpečuje Finančná správa SR sekcia colná.
Spracovanie zabezpečuje Štatistický úrad SR.
Kým v obchode s nečlenskými krajinami sú obsiahnuté všetky obchodné operácie všetkých obchodníkov, v obchode s členskými krajinami nemajú
všetci obchodníci spravodajskú povinnosť.

Povinnosť vykazovať majú len obchodníci, ktorí
prekročili prah oslobodenia. Pre vývoz do EÚ je prah
oslobodenia 400 000 €, pre dovoz z EÚ je tento prah
200 000 €. Pre zahrnutie hodnôt vývozu a dovozu
obchodníkov pod prahom oslobodenia do celkového
vývozu a dovozu sa používajú štatistické metódy.

Hodnoty celkového dovozu a vývozu sú zostavované ako hodnoty typu FOB, t. j. zahrňujú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr.
doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru
a pod.) vykonaných na dodanie tovaru na hranicu
vyvážajúcej krajiny.

Údaje o zahraničnom obchode sa publikujú výhradne
podľa krajiny určenia (pri celkovom vývoze) a krajiny pôvodu (pri celkovom dovoze).

V prípade, že hodnota celkového vývozu prevyšuje
hodnotu celkového dovozu, Slovenská republika
má aktívnu obchodnú bilanciu so zvyškom sveta.
Pokiaľ je to opačne, t. j. hodnota celkového vývozu
je menšia ako hodnota celkového dovozu, ide o
pasívnu zahranično-obchodnú bilanciu Slovenskej
republiky.

Za krajinu určenia sa považuje krajina, kde má byť
tovar používaný, spotrebovaný alebo spracovaný,
alebo posledná známa krajina, do ktorej bude tovar
dopravený.
Krajina pôvodu je krajina, v ktorej bol tovar úplne
vyrobený alebo získaný, alebo v ktorej tovar
podstúpil podstatnú transformáciu.

Zahraničný obchod Slovenskej
republiky v rokoch 2013 - 2017
Zahraničný obchod SR v roku 2017 podľa
tried harmonizovaného systému - obchod
v najvýznamnejších triedach
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