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

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.

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.

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

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.

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

Štatistika zahraničného obchodu vo všeo- 
becnosti 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 spracova-
nia 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 vý- 
mene tovarov s nečlenskými krajinami EÚ na 
základe administratívnych údajov získaných v rámci 
colného konania (colné vyhlásenia).

Údaje do štatistiky zahraničného obchodu poskytu-
je Finančná správa SR - colná sekcia.

      INTRASTAT systém obsahuje informácie o ob- 
chode 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 obsiah-
nuté všetky obchodné operácie všetkých obchod-
níkov, v obchode s členskými krajinami nemajú 
všetci obchodníci spravodajskú povinnosť.
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Ostatné

Výrobky chemického priemyslu
a príbuzných priemyselných odvetví

Plasty, kaučuk a výrobky z nich

Nerastné výrobky

Základné kovy a výrobky
zo základných kovov

Vozidlá, lietadlá, plavidlá
a dopravné zariadenia

Stroje, prístroje, el. zariadenia, prístroje
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Celkový vývoz Celkový dovoz

0 10 000 20 000 30 000
 0

20 000

40 000

60 000

80 000

2013 2014 2015 2016 2017

Celkový dovozCelkový vývoz Saldo

mil. Eur  / Mill. EUR


