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Европската унија како водечки бизнис партнер на македонските компании е 

значаен пазар за македонските производи. И покрај потпишаните договори 

за преференцијална трговија и отсуството на квоти и царини за во 

меѓусебната трговија,  останатата техничка и друга специфична 

документација неопходна при  извозот во земјите на ЕУ, понекогаш делува 

комплицирана за  многу извозници. 

Export Helpdesk претставува единствен портал на Европската комисија (ЕК) 

наменет за земјите во развој којшто овозможува навремен пристап до 

информации за условите, процедурите, царинските тарифи и документите 

потребни за извоз на пазарот на Европската унија (ЕУ). Во својата суштина, 

Експорт Helpdesk содржи база на податоци која овозможува детална претрага 

по одделни производи и / или групи на производи наменети за извоз во ЕУ. 

Достапен е на шест јазици (англиски, француски, руски, португалски, 
шпански и арапски), и е лесно достапен преку итернет страната 

www.exporthelp.europa.eu . 
 

Видови на достапни информации: 
 

Заради полесна претрага, информациите се поделени во четири категории: 
 

• Барања и даноци - Requirements and Taxes  
(барања и документи неопходни да бидат исполнети и да се прибават како би 

можело стоката  за се увезе на  пазарот на ЕУ, видови и износи на интерни 
давачки,  даноци и акцизи за секоја земја членка на ЕУ, како и правни и 

трговски барања кој се однесуваат на одреден производ); 

 
• Увозни давачки - Import tariffs (царина, преференцијален режим кој се 

однесува на земјата на потекло, преференцијални и непреференцијални 
царински квоти, увозни дозволи и анти-дампинг мерки); 
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• Спогодби за преференцијална  трговија - Preferential arrangements 
(список на трговски спогодби на ЕУ со земјите во развој, односно со земјите 

со коишто се потпишаи, список на пропишани обврски и повластици 
содржани во спогодбите, документи коишто мораат да бидат приложени со 

производот што се извезува, како  и правила на потекло на стоката); 
 

• Статистика за трговијата - Trade statistics (трговски движееа помеѓу ЕУ и 
трети земји, како по години, така и за секој поединечен производ или група 

на производи, како и податоци за увозот и извозот изразен во вредност и / 
или количество). 

 
На корисниците им се понудени и дополнителни содржини, како што се 

практични примери на претраги, детални презентации, одговори на најчесто 
поставувани прашања, линкови кон регулаторните тела на ЕУ, закони и 

останата правна регулатива која се однесува на  извозот на пазарот на ЕУ, 

речник на поими, но исто така можат да се поставуваат прашања електронска 

форма за некои конкретни извозни ситуации. 
 

 


