IZRAEL
Medzi SR a Izraelom je dohoda o voľnom obchode, na základe čoho boli zrušené dovozné clá
a iné obmedzenia. Obmedzenia sa vzťahujú predovšetkým na oblasť poľnohospodárskych a
potravinárskych výrobkov. Podmienkou aplikácie dohody je splnenie napr. podmienky
vzťahujúcej sa na pôvod tovaru (certifikáty EUR 1). Dohoda umožňuje kumuláciu pôvodu s
Českou republikou, naopak neumožňuje s inými krajinami (EU).
Pri dovoze sú všeobecne požadované:
- riadne vyplnená obchodná faktúra s uvedením čísla prípadné licencie (3 výpisky) - faktúra
musí obsahovať obvyklé údaje,
- osvedčenie o pôvode tovaru - EUR 1 alebo prehlásenie vývozu v duchu ustanovenia dohody
o voľnom obchode;
- dopravný dokument, v prípade konosamentu môže byť vyžadovaný záznam, že loď
nezastavila v arabskom prístave s výnimkou Egypta a Jordánska;
- doklad o priamom transporte medzi SR a Izraelom, popr. doklad, že zásielka zostala v zemi
tranzitu neustále pod colným dohľadom (pre uplatnenie preferenčného prístupu podľa dohody
o voľnom obchodu);
- baliaci list s podrobnými údajmi.
Medzi administratívne požiadavky na dovozné prípady (podľa druhu tovaru) patrí aj:
- dovozná licencia, o ktorú môže požiadať len izraelský občan alebo firma v Izraeli riadne
registrovaná;
- zvláštne osvedčenie požadované v niektorých prípadoch rezortnými ministerstvami (napr.
veterinárne a fytosanitárne certifikáty);
- osvedčenie o splnení miestnych noriem - slovenské osvedčenia nemusia byť akceptované;
- certifikáty o splnení "kóšer" charakteru potravinárskych výrobkov - zodpovedným orgánom
je Hlavný Rabinát, certifikáty iných rabinátov nemusia byť akceptované;
- získanie importnej kvóty - v prípade SR sú uvedené v dohode o voľnom obchode;
- splnenie požiadavky na etiketovanie v hebrejštine.

Štruktúra cla a daní majúcich charakter cla je nasledujúci - clo vypočítané z CIF ceny dovozu,
tzv. TAMA, tzn. koeficient navýšenia základu pre výpočet dane z obratu (Import Increment
Rate), a daň z obratu (Purchase Tax). Celkový algoritmus je tento ("*" = "krát"):
CIF hodnota importu * clo * koeficient navýšenia * daň z obratu.

Na dovoz je pri uvolnení do obehu dané 17% DPH. Jednotlivé colné sadzby, koeficienty a
sadzby dane z obratu sú uvedené v colnom sadzobníku, ktorý je od r. 1988 založený na
harmonizovanom systému.
Vydávanie a uplatňovanie noriem je v gescii Standard Institute of Israel (SII http://www.sii.org.il/neweng/eng.htm), pričom v niektorých prípadoch sa na ich príprave a
aplikácii podieľajú aj ministerstvá (napr. oblasť potravín a výrobkov majúcich vzťah k
zdravotníctvu je v gescii ministerstva zdravotníctva).
Zvláštne povolenie je potrebné pre dovoz zvierat, zbraní, vysielacieho zariadenia, čerstvého
mäsa, liečiv a rastlín.
Tovar dovezený do Izraela môže byť uložený v colnom sklade v prístavoch a na letisku alebo
na iných miestach schválených colnými úradmi.
Vývoz z Izraela nie je všeobecne obmedzený. Výnimkami sú komodity a výrobky zvláštneho
a citlivého charakteru, starožitnosti a niektoré živé zvieratá, rovnako ako vývozy do
niektorých teritórií.

Pri obchodných jednaniach sa dajú rozdeliť obchodníci zhruba do dvoch kategórií: pri väčších
firmách prevláda európsky spôsob jednania, kde sa treba pripraviť s dostatočným časovým
predstihom a s jasnými cenovými pravidlami a termínmi dodávok. Pri menších firmách
prevláda ešte stále orientálny spôsob jednania, kde sa cenová relácia pohybuje veľmi v
rôznych dimenziách, obvykle sa dá zjednávať pri cene.
Pri väčších podnikoch rozhodnutie o prijatí nových výrobkov prijíma spravidla vo firme
odborná skupina, tvorená zo zástupcov manažmentu firmy a oddelenia obstarávania.
Špeciálny dôraz je kladený na obmedzujúce zvykové právo - z roku 1988. Obmedzujúci
zvykový dohovor je súhlas, v ktorom prinajmenšom jedna strana obmedzí činnosť do určitej
miery tým, že môže zmenšiť alebo eliminovať konkurenciu medzi účastníkmi, alebo časť z
nich, alebo s treťou zmluvnou stranou, ktorá nie je stranou dohody. Takáto dohoda určí ceny,
trhový podiel, ziskovú maržu alebo podiely a obyčajne je to obmedzujúca dohoda.
Nadväzovanie obchodných stykov je veľmi rôznorodé, je závislé aj v akej situácii sa nachádza
firma. Často sa dohodne exkluzívny obchod na určité obdobie. Napríklad dodávka piva alebo
minerálnych vôd bola uzavretá exkluzívne na obdobie dvoch rokov t.j. v zmluve sa zaviaže
dodávateľ, že neposkytne tovar inému obchodníkovi. Hlavne v potravinárskej oblasti je to
dôležité, nakoľko schválenie kóšer vyžaduje od izraelského obchodníka prvotnú investíciu,
ktorá sa mu obvykle vráti až po určitom období.

