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1) IZVOZ BLAGA IZ SLOVENIJE
Izvozni postopek omogoča, da skupnostno blago zapusti carinsko območje Skupnosti. V
primeru izvoza blaga z vrednostjo nad 3.000 EUR je potrebno pri carinskem uradu, ki je
pristojen za nadzor v kraju, kjer ima izvoznik blaga svoj sedež (krajevno pristojni urad), ali na
kraju, kjer se blago zapakira ali naloži za izvoz, vložiti pisno carinsko deklaracijo, in sicer na
predpisanem obrazcu in izpolnjeno v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne
listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih (Uradni list RS, št. 35/04, 97/04).
Carinski deklaraciji za izvoz morajo biti priloženi vsaj faktura in prevozni dokumenti, za
kmetijsko blago pa tudi predpisano izvozno dovoljenje. Vse informacije glede izvoznih
postopkov dobite tudi spletni strani Carinskega urada, kjer sta objavljeni Navodilo o izvajanju
postopka izvoza, št. 6/2004, in Navodilo o izvajanju postopka izvoza za blago do vrednosti
3.000 EUR, št. 20/2004.
Vir:
http://www.carina.gov.si/si/vprasanja_in_odgovori/carinski_in_davcni_postopki/carinski_in_
davcni_postopki/izvoz_blaga_iz_eu/izvoz_blaga/postopek_izvoza_blaga_v_tretjo_drzavo_in_
potrebni_dokumenti_za_izvedbo_11_8_2011/
Pristojni organ:
CARINSKA UPRAVA RS
Šmartinska 55
1523 Ljubljana
T: +386 (1) 478 3800 H.C.
F: +386 (1) 478 3900
E: carina@gov.si
W: www.carina.gov.si
Slovenski zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v 1. točki 29. člena določa, da, če se
določene storitve opravijo za naročnika s sedežem zunaj Unije ali za davčnega zavezanca s
sedežem v drugi državi članici, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima naročnik sedež svoje
dejavnosti ali ima stalno poslovno enoto, za katero je storitev opravljena, oziroma če takega
kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.
Oprostitev plačila DDV pri izvozu blaga določa a) točka 1. točke 52. člena ZDDV-1.
Oproščena je tista dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj izven
Unije prodajalec ali druga oseba za njegov račun.
Pristojni organ:
FINANČNA UPRAVA RS
Šmartinska cesta 55
1001 Ljubljana, p.p. 631
T: +386 (01) 478-38-00
F: +386 (01) 478-39-00
E: gfu.fu@gov.si
W: http://www.fu.gov.si
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2) UVOZ V ŠVICO
Švica ima z Evropsko unijo sklenjen Sporazum o prosti trgovini iz leta 1973.
Uvoz blaga s preferencialnim poreklom iz držav članic EU je v večji meri liberaliziran.
Veljajo še nekatere omejitve, ki se navezujejo predvsem na kmetijske izdelke, alkohol,
kemične izdelke itd. Takšne izdelke je potrebno prijaviti in zanje plačati posebne dajatve (gl.
3. Davki in trošarine).
Ob prijavi oz. plačilu carinskih dajatev je potrebno izpolniti poseben obrazec, možno tudi
elektronsko po sistemu e-dec:
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/index.html?lang=de
Vso blago, ki bo ostalo v Švici, je potrebno prijaviti na carini.
Tuje podjetje mora carinskemu organu predložiti neto račun skupaj z izvozno prijavo, ki jo
lahko izpolni podjetje samo ali pa špediter.
Od vrednosti blaga je odvisno, ali je potrebno na računu navesti izjavo o poreklu ali pa
predložiti izpolnjen EUR.1. Če gre za uvoz blaga, ki izvira iz države članice EGP (EU,
Liechtenstein, Norveška ali Islandija), je plačilo carine za blago načeloma oproščeno:




Vrednost blaga ne presega 6.000 EUR mora biti na računu navedena opomba: "Der
Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelsdokument bezieht, erklärt, dass diese
Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EU-Ursprungswaren
sind", država porekla, kraj, datum, ime in podpis pristojne osebe.
Vrednost blaga presega 6.000 EUR mora biti predložen izpolnjen obrazec EUR.1.

Na portalu Švicarskega carinskega urada je brezplačno na voljo program Tares za iskanje
carinskih tarif www.tares.ch. Tu je mogoče izbrati datum, izvorno in namembno državo, smer
prehoda (izvoz/uvoz), 8-mestno tarifno številko ter podobno. Po vnosu postavk se pokažejo
možne carinske stopnje, morebitne dodatne pristojbine, informacija o morebitnih potrebnih
dovoljenjih itd.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/03409/index.html?lang=de
Pristojni organ:
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Oberzolldirektion
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
Telefon +41 (0)31 322 65 11
Fax +41 (0)31 322 78 72
www.ezv.admin.ch
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3) UVOZ BLAGA Z ALI BREZ MONTAŽE V ŠVICO – DAVKI IN
TROŠARINE1
V nadaljevanju so navedene informacije o davkih in trošarinah, kot jih določa Švicarski
carinski urad. Te informacije so le informativne narave. Ob vsaki vrsti davka je navedena
spletna povezava, na kateri so navedeni najaktualnejši in merodajni podatki o dejanskih
stopnjah davkov in trošarin.
Uvozni davek - Einfuhrsteuer
Švicarska carina pri uvozu blaga zaračuna uvozni davek (Einfuhrsteuer) na vrednost blaga in
vrednost montaže (točka b 1. odstavka 54. člena Švicarskega zakona o DDV - MWSTG z dne
12. junija 2009), če bo dobavitelj blago v Švici tudi montiral. Gre za davek na dodano
vrednost - DDV (Mehrwertsteuer - MWST), ki se zaračuna ob uvozu, zato so tudi stopnje iste.
Za obračun davka je potrebno pri uvozu predložiti račun, ki je lahko tudi Pro-Forma račun. Če
natančne vrednosti montaže v trenutku uvoza še ni mogoče določiti, mora biti navedena
predvidena vrednost. Končni obračun se naredi kasneje.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00384/index.html?lang=de
Trošarina za težka tovorna vozila
Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) je trošarina, odvisna od skupne teže,
stopnje emisij, kilometrih prevoženih v Švici ali v Kneževini Liechtenstein. Plača se za vsa
motorna vozila in prikolice, katerih dovoljena skupna teža presega 3,5 ton, ki služijo za
prevoz blaga po švicarskem cestnem omrežju. Stopnje se določajo po naslednjih kriterijih:
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=de
Za vozila za prevoz oseb, motorne prikolice, traktorje, motorna vozila zabaviščnih parkov ter
cirkusov in motorna vozila za prevoz stvari z najvišjo dovoljeno hitrostjo do 45 km/h se plača
pavšalna trošarina Pauschale Schwerverkehrsabgabe (PSVA). Izjeme so naslednja vozila:
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00500/index.html?lang=de
Trošarine na alkoholne pijače
Monopolgebühr se nanaša na vse alkoholne in žgane pijače, aperitive itd. Izjema je etanol za
industrijski namen. Proizvodi se ocarinijo enotno z 29 CHF na liter čistega alkohola. Ta
trošarina se zniža za 50 % za naravna vina iz svežega grozdja z vsebnostjo alkohola več kot
18 vendar največ 22 % vol in vina iz sadja, jagod ali drugih surovin z vsebnostjo alkohola več
kot 15 vendar največ 22 % vol. To velja tudi za posebna vina, sladka vina, vermut in druga
vina iz svežega grozdja, ki so aromatizirana z rastlinskimi ali drugimi snovmi z vsebnostjo
alkohola največ 22 % vol. Trošarina tako znaša 14,50 CHF na liter čistega alkohola. Za sladke
napitke z dodatkom alkohola se plača dodatno 116,00 CHF. Žganja z vsebnostjo 80 % vol
alkohola lahko uvaža le Zveza.
Trošarino na meji za Švicarski urad za alkohol pobere švicarska carina. Uvozniki, ki imajo
carinsko skladišče (z dovoljenjem urada za alkohol) lahko alkoholne pijače transportirajo v ta

1

Navedene informacije veljajo za pravne osebe, razen, kjer je to posebej navedeno
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skladišča, kjer jih lahko proizvajajo ali dodelujejo. Trošarina se plača šele potem, ko
alkoholna pijača zapusti to skladišče.
Trošarin prosti so izdelki, ki vsebujejo alkohol in niso namenjeni pitju ali uživanju. To so
parfumi, laki, čistilna sredstva pa tudi proizvodi z dodatkom alkohola (ne več kot 1,2 % vol),
kot npr. čokoladni bonboni. Trošarin proste so tudi alkoholne pijače za zasebno uporabo v
naslednjih količinah: 2 litra do 15 % vol in 1 liter z več kot 15 % vol (le osebe stare najmanj
17 let).
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/03321/index.html?lang=de
Davek na pivo
Biersteuer se zaračuna po naslednjih stopnjah:
Lahko pivo – 16,88 CHF/hl
Običajno in posebno pivo: 25,32 CHF/hl
Močno pivo: 33,76 CHF/hl
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/index.html?lang=de
Davek na tobak
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00385/index.html?lang=de
Davek na uvoz avtomobila
Davek pri uvozu avtomobila znaša 4 % vrednosti avtomobila.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00383/index.html?lang=de
Davek na mineralna olja
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00382/index.html?lang=de
Davek za hlapne organske spojine
Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00381/index.html?lang=de
Davek na emisije CO2
Davek na emisije CO2 znaša od 1. januarja 2010 36.- CHF/tono CO2.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/02315/index.html?lang=de
Informacije so povzete po: www.ezv.admin.ch
Pristojni organ:
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Oberzolldirektion
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
Telefon +41 (0)31 322 65 11
Fax +41 (0)31 322 78 72
www.ezv.admin.ch
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4) ZAČASNI UVOZ STROJEV IN NAPRAV ZA MONTAŽO
Stroje oz. naprave, ki jih podjetje potrebuje pri izvedbi storitve, pa se bo po končanem
opravljanju storitve nato spet vrnilo v Slovenijo, je potrebno v Švico uvoziti začasno. V ta
namen je potrebno izpolniti obrazec ATA-CARNET, mednarodni carinski dokument za
brezcarinski začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni
obliki. Pozor: ne velja za vse naprave! Podrobnosti so na voljo na naslednji povezavi GZS-ja
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/javna_pooblastila/ata_zvezki. V primeru, da za takšno
napravo ali stroj ne bi bila možen začasen uvoz blaga, je načeloma možno pri Švicarski carini
narediti zaznamek (Freipass), s katerim se stroj eventuelno lahko uvozi.
Pristojni organ:
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Oberzolldirektion
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
Telefon +41 (0)31 322 65 11
Fax +41 (0)31 322 78 72
www.ezv.admin.ch

5) OBDAVČITEV BLAGA IN STORITEV V ŠVICI
Če slovensko podjetje v enem letu v Švici z dobavo blaga in z opravljeno storitvijo
(werkvertragliche Lieferung) preseže skupni promet 100.000 CHF, postane v Švici davčni
zavezanec. V skladu s 1. odstavkom 67. člena Zakona o DDV (MWSTG) mora slovensko
podjetje v Švici najti davčnega zastopnika, ki je lahko fizična ali pravna oseba s sedežem v
Švici, in se registrirati. Registracija poteka pisno na naslovu švicarskega davčnega urada. Na
meji plačani uvozni davek je mogoče nato uveljaviti na švicarskem davčnem uradu.
OPOMBA: Storitve pravnim osebam, ki se uvrščajo na seznam izjem (Katalogleistungen), se
ne glede na zgornje pravilo obdavčijo v državi sedeža prejemnika storitve. Te izjeme so npr.
storitve podelitve, prenosa ali priznavanja patentov, avtorskih pravic ipd., storitve
oglaševanja ter stikov z javnostmi, obdelovanje podatkov, prepustitve informacij kot tudi
programske opreme po elektronski poti, kreditna jamstva, leasing premičnin razen prevoznih
sredstev, storitve telekomunikacij. Račun za takšno storitev se izda brez DDV. Pred
opravljanjem takšnih storitve se je priporočljivo posvetovati z davčnimi organi v Sloveniji in
Švici.
Če slovensko podjetje pri poslovanju v Švici v enem letu ne preseže skupnega prometa
100.000 CHF, je v Švici oproščeno registracije kot zavezanec za DDV (2 odstavek 10. člena
Švicarskega zakona o DDV - MWSTG z dne 12. junija 2009). Slovensko podjetje, ki v Švici
ni davčni zavezanec (torej letni promet ne bo presegel 100.000 CHF), na računu ne sme
navesti DDV.
Stopnje švicarskega DDV znašajo 8 % (splošna), 3,6 % (posebna: storitve nočitev, hotelirstvo
in parahotelirstvo) in znižana 2,5 % (hrana in pijača razen alkoholnih pijač in nekaterih drugih
izjem).
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Informacije so povzete po: Švicarski davčni urad: www.estv.admin.ch
Pristojni organ:
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
Eigerstrasse 65
3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 71 06
Fax: +41 (0)31 322 73 49
www.estv.admin.ch
Mwst.Webteam@estv.admin.ch
Besedilo Zakona o DDV: Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer
(Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) na http://www.admin.ch/ch/d/sr/c641_20.html
Ali je podjetje v Švici davčni zavezanec je mogoče ugotoviti tudi s pomočjo spletnega
obrazca, ki je na voljo na:
http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen/00229/00591/index.html?lang=de

6) IZDAJA RAČUNA
Če je kraj obdavčitve v Švici, mora račun praviloma vsebovati naslednje postavke:







Naziv in naslov dobavitelja blaga in/ali storitve ter njegova ID za DDV (MWST-Nr.);
Naziv in naslov prejemnika blaga in/ali storitve;
Datum dobave (če je drugačen kot datum izdaje računa);
Natančen opis blaga ali storitve;
Cena blaga ali storitve;
Znesek in stopnja DDV.

Če je kraj obdavčitve v Sloveniji, torej izdajatelj računa oz. dobavitelj ni davčni zavezanec v
Švici, švicarski DDV ne sme biti naveden na računu. Dovoljena pa je postavka na računu npr.
»Vnaprej plačan uvozni davek kot na potrdilu carine« (vorausbezahlte Einfuhrsteuer gemäss
Zollausweis).
Pristojni organ je odvisen od kraja obdavčitve:
FINANČNA UPRAVA RS
Šmartinska cesta 55
1001 Ljubljana, p.p. 631
T: +386 (01) 478-38-00
F: +386 (01) 478-39-00
E: gfu.fu@gov.si
W: http://www.fu.gov.si
ali
Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)
Eigerstrasse 65
3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 71 06
Fax: +41 (0)31 322 73 49
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www.estv.admin.ch
Mwst.Webteam@estv.admin.ch

7) NAPOTITEV DELAVCEV V ŠVICO
Obveznost prijave ali pridobitve delovnega dovoljenja je odvisna od dolžine opravljanja dela.
Pri izračunu dolžine trajanja dela je potrebno upoštevati, kako bo podjetje napotilo delavce v
Švico. Če podjetje več delavcev napoti naenkrat, gre za eno napotitev, če pa pošilja delavce
posamično, gre za več posamičnih napotitev. Če je delavce potrebno prijaviti, se to stori
najmanj 8 dni pred začetkom opravljanja dela na pristojnem uradu, kjer se bodo izvajala dela.
Če je potrebna pridobitev dovoljenja, se to stori na pristojnem uradu, kjer se bodo izvajala
dela, delavec pa lahko z opravljanjem dela začne šele s 1. dnem veljavnosti delovnega
dovoljenja.
Trajanje dela od 1 do 8 dni:
Prijava delavca načeloma ni potrebna, če je delavec slovenski državljan ali državljan EU
(izjema so državljani Romunije in Bolgarije) ali ima neomejeno ali že najmanj 12 mesecev
veljavno dovoljenje za delo v Sloveniji. Za delavce iz tretjih držav je potrebno pridobiti
delovno dovoljenje.
Prijaviti pa je, ne glede na dolžino trajanja dela, potrebno delavce, ki opravljajo delo v
naslednjih dejavnostih:
- gradbena dejavnost
- erotična dejavnost
- vrtnarstvo
- gostinska dejavnost
- čiščenje
- popotniška dejavnost
- storitve nadzora in varovanja
Trajanje dela od 8 do 90:
Če je delavec slovenski državljan ali državljan EU (izjema so državljani Romunije in
Bolgarije) ali ima neomejeno ali že najmanj 12 mesecev veljavno dovoljenje za delo v
Sloveniji, zadostuje prijava delavca na pristojnem uradu najmanj 8 dni pred začetkom
opravljanja dela, ne glede na dejavnost opravljanja dela. Možna je spletna prijava na
povezavi: https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=de.
Trajanje dela več kot 90 dni:
Pred začetkom dela je potrebno pridobiti dovoljenje za delo na pristojnem uradu v kraju
opravljanja dela. Dodatno dovoljenje potrebuje tuji delodajalec tudi, če bo delavec opravljal
izmensko delo, ponoči, ob nedeljah ter drugih dela prostih dnevih.
Za odposlane delavce velja naprej njihova delovna pogodba ter njihovo socialno zavarovanje
iz izvorne države.
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Švicarska zakonodaja obvezuje tujega delodajalca, da svojim delavcem, ki jih pošlje v Švico,
zagotovi delovne in plačne pogoje, ki jih določa švicarska zakonodaja. Pristojne komisije
upoštevanje teh določil strogo nadzorujejo!
Za določene panoge in/ali kantone veljajo kolektivne pogodbe, ki se jih mora držati tudi
slovensko podjetje, če v Švico napoti delavce. Seznam kolektivnih pogodb je na voljo na
povezavi: http://www.entsendung.admin.ch/app/gav_links?navId=gav_links.
Posojanje ali posredovanje delavcev iz tujine je v Švici prepovedano!
Informacije so povzete po: www.entsendung.ch
Pristojni organ:
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 56 56
Fax +41 (0)31 322 27 49
www.seco.admin.ch

8) IZTERJAVA DOLGA
Če je pravna oblika švicarskega dolžnika AG (delniška družba) ali GmbH (družba z omejeno
odgovornostjo) mora imeti družba (razen v izjemnih primerih) svojega revizijskega
zastopnika. Ta lahko v praksi, v nekaterih primerih, tudi posreduje, če podjetje ne izpolnjuje
obveznosti. Podatki o revizijskih organih posameznih podjetij so na voljo v švicarskem
centralnem trgovinskem registru, kamor se vpiše družba ob ustanovitvi. To je www.zefix.ch.
Švicarsko obliko prisilne izvršbe t.i. Betreibung izvajajo uradi (Betreibungsamt) za prisilno
izvršbo, kjer upnik vloži zahtevek za izvršilni postopek. Zahtevek se vloži na ustreznem
obrazcu, na zahtevku morata biti navedena naziv in stalno prebivališče upnika, upnika ali
dolžnika ali pa samo dolžnika. Zahtevku mora biti priložena tudi izvršilna listina, podpisana s
strani upnika. Če ustrezne listine ni, mora biti podan razlog za izvršitev. Izvršba je plačljiva,
strošek pa je odvisen od višine terjatve. Za konkretno zadevo je glede na sedež dolžnika
pristojen ustrezen krajevni urad. Pristojni urad je mogoče najti na spletu, za informacijo o
konkretnem pristojnem uradu, pa se lahko slovenska podjetja obrnejo tudi na Veleposlaništvo
RS v Bernu.
V postopku je priporočljivo, da ima upnik v Švici pravnega zastopnika, ki je registriran v
Švici. Veleposlaništvo RS v Bernu razpolaga z naslovi v Švici živečih odvetnikov z znanjem
slovenskega jezika.

9) JAVNA NAROČILA V ŠVICI - SIMAP
Zainteresirana slovenska podjetja, ki jih zanima dobava blaga ali storitev v okviru javnega
naročanja v Švici, lahko spremljajo javna naročila na Simap.ch, spletni platformi švicarske
javne uprave na zvezni, kantonalni in občinski ravni za objavo javnih naročil.
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Spletni portal je prosto dostopen v štirih jezikih (nemščina, italijanščina, francoščina in
angleščina). Zainteresirani ponudniki lahko brezplačno brskajo po bazi ali se prijavijo na
prejemanje obvestil o aktualnih javnih naročilih po elektronski pošti.
Za tehnična vprašanja glede iskanja po bazi naročil ali glede prijave za prejemanje obvestil o
aktualnih razpisih se lahko slovenska podjetja obrnejo na: Veleposlaništvo RS v Švici, e-mail:
vbe@gov.si, za vsebinska vprašanja glede posameznih razpisov pa na kontaktne podatke v
posamezni razpisni dokumentaciji.
Vir: www.simap.ch

10) SEJMI V ŠVICI
Novice o najnovejših sejmih v Švici
http://www.swissfairs.com/fairs/search.php

so

na

voljo

na

spletni

povezavi

Organizatorji sejmov v Švici:
BERNEXPO AG
Mingerstrasse 6
3000 Bern
Tel. +41 31 340 11 11
Fax +41 31 340 11 10
info(at)bernexpo.ch
www.bernexpo.ch

easyFairs Switzerland GmbH
Utengasse 44
4058 Basel
Tel. +41 61 228 10 00
Fax +41 61 228 10 09
schweiz(at)easyfairs.com
www.easyfairs.com/SCHWEIZ
ZT Fachmessen AG
Pilgerweg 9
5413 Birmenstorf
Tel. +41 56 204 20 20
Fax +41 56 204 20 10
info(at)fachmessen.ch
www.fachmessen.ch
MCH Group Ltd.
4005 Basel
Tel. +41 58 200 20 20
Fax +41 58 206 21 82
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info(at)mch-group.com
www.mch-group.com
FORUM FRIBOURG
Expo Centre AG
Route du Lac 12
Case postale 48
1763 Granges-Paccot
Tel. +41 26 467 20 00
Fax +41 26 467 21 00
info(at)forum-fribourg.ch
www.forum-fribourg.ch
Palexpo SA
Case postale 112
1218 Grand-Saconnex
Tel. +41 22 761 11 11
Fax +41 22 798 01 00
info(at)geneva-palexpo.ch
www.geneva-palexpo.ch
Messe Luzern AG
Horwerstrasse 87
6005 Luzern
Tel. +41 318 37 00
Fax +41 71 242 01 03
info(at)messeluzern.ch
www.messeluzern.ch
Olma Messen St. Gallen
Splügenstrasse 12
9008 St. Gallen
Tel. +41 71 242 01 01
Fax +41 71 242 01 03
info(at)olma-messen.ch
www.olma-messen.ch
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POMEMBNO OBVESTILO:
V dokumentu so navedene osnovne informacije izključno informativne narave o carinskih,
davčnih in delovnopravnih ter drugih vidikih poslovanja s Švico, ki jih slovenska podjetja
potrebujejo pri poslovanju s Švico. Informacije so povzete po virih, ki so navedeni ob vsakem
poglavju in so tudi izključno merodajni za dejansko poslovanje. Veleposlaništvo RS v Bernu
zato ne prevzema odgovornosti za pravilnost navedenih podatkov.
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