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Táto publikácia bola vydaná Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) 
ako súčasť projektu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel venovaného malým 
a stredným podnikom. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu 
slovenských záujemcov o podnikanie na území Luxemburska. 
 
 
Obsah tejto publikácie nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie alebo NARMSP. NARMSP, 
Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v ich mene, nie je zodpovedná za využívanie 
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1111 Základné údajeZákladné údajeZákladné údajeZákladné údaje    
 

Oficiálny názov:Oficiálny názov:Oficiálny názov:Oficiálny názov:  
Luxemburské veľkovojvodstvo – Grand-Duché  
de Luxembourg (francúzsky) 
 
Vstup do EÚVstup do EÚVstup do EÚVstup do EÚ:    zakladajúci štát Európskej únie 
 
Európsky parlament:Európsky parlament:Európsky parlament:Európsky parlament: 6 volených členov 
 
Hlavné mesto:Hlavné mesto:Hlavné mesto:Hlavné mesto:    Luxemburg, sídlo Európskeho  
súdneho dvoru a Európskej investičnej banky 
 
Rozloha:Rozloha:Rozloha:Rozloha:  2 586 km2 

 
Susedné krajiny:Susedné krajiny:Susedné krajiny:Susedné krajiny:  Francúzsko, Nemecko, Belgicko 
 
Počet obyvateľov:Počet obyvateľov:Počet obyvateľov:Počet obyvateľov:  0,497 mil.,  cca 1/3 z toho je inej štátnej príslušnosti (odhad 2010, CIA FACTBOOK) 
 
Národnostné menšiny a etnické skupinyNárodnostné menšiny a etnické skupinyNárodnostné menšiny a etnické skupinyNárodnostné menšiny a etnické skupiny ( ( ( (CIA FACTBOOK, 2000)CIA FACTBOOK, 2000)CIA FACTBOOK, 2000)CIA FACTBOOK, 2000)::::  Luxemburčania – 63,1 %, Portugalci –  
13,3 %, Francúzi – 4,5 %, Taliani – 4,3 %, Nemci 2,3 % , iné – 5,2 % 
 
NáboženstvoNáboženstvoNáboženstvoNáboženstvo ( ( ( (CIA FACTBOOK, 2000)CIA FACTBOOK, 2000)CIA FACTBOOK, 2000)CIA FACTBOOK, 2000)::::    rímskokatolícke - 87 %, iné (protestanti, Židia, moslimovia) - 1 % 
 
Jazyky:Jazyky:Jazyky:Jazyky: luxemburčina, nemčina, francúzština 
 
Politický systém:Politický systém:Politický systém:Politický systém: konštitučná monarchia 
 
Forma štátneho zriadenia a vlády:Forma štátneho zriadenia a vlády:Forma štátneho zriadenia a vlády:Forma štátneho zriadenia a vlády: konštitučná monarchia, jediné veľkovojvodstvo na svete. Hlavou 
štátu je veľkovojvoda Henri.  Legislatívnym orgánom Luxemburska je jednokomorový parlament, ktorý 
má 60 poslancov volených na 5 rokov. Snemovňa okrem iného schvaľuje i zloženie vlády, ktorá sa skladá 
z ministerského predsedu a 12 ministrov. Ďalším dôležitým orgánom je Štátna rada s 21 členmi 
vymenovanými veľkovojvodom na doživotie. Na čele trojstupňového súdnictva je Najvyšší súdny dvor. 
Dospelí občania sa musia povinne zúčastňovať volieb. 
 
Územné členenieÚzemné členenieÚzemné členenieÚzemné členenie: : : :     Krajina je rozdelená do troch okresov: Diekirch, Grevenmacher a Luxemburg, ktoré sa 
ďalej delia na 12 kantónov a tie sa ďalej členia na 116 komún. 
 
Prístavy:Prístavy:Prístavy:Prístavy:  Mertert 
 
Letiská:Letiská:Letiská:Letiská: 1 medzinárodné 
 
Časové pásmo:Časové pásmo:Časové pásmo:Časové pásmo: stredoeurópsky čas, GMT + 1 (letný čas GMT +2) 
 
Mena:Mena:Mena:Mena: 1 euro (EUR) = 100 centov  
 
Ďalšie podrobnosti: Ďalšie podrobnosti: Ďalšie podrobnosti: Ďalšie podrobnosti:     

• http://www.luxembourg.public.lu/fr/index.html  (oficiálne informácie o Luxembursku) 
• http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/luxembourg/index_en.htm   
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2222    Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika     
 

HDP na obyvateľa (podľa parity kúpnej silyHDP na obyvateľa (podľa parity kúpnej silyHDP na obyvateľa (podľa parity kúpnej silyHDP na obyvateľa (podľa parity kúpnej sily, EUROSTAT, EUROSTAT, EUROSTAT, EUROSTAT):):):):    69 300 eur (2008)  
 
Štruktúra HDP (Štruktúra HDP (Štruktúra HDP (Štruktúra HDP (odhad 2007odhad 2007odhad 2007odhad 2007, CIA FACTBOOK, CIA FACTBOOK, CIA FACTBOOK, CIA FACTBOOK):):):):        
    

� poľnohospodárstvo 0,4 %  
� priemysel 13,6 %  
� služby 86 %   
 

Hospodársky rastHospodársky rastHospodársky rastHospodársky rast (EUROSTAT) (EUROSTAT) (EUROSTAT) (EUROSTAT)::::        
    
InfláciaInfláciaInfláciaInflácia (EUROSTAT): (EUROSTAT): (EUROSTAT): (EUROSTAT):                                                                                                                                                     
    
Ekonomicky aktívne obyvateľstvoEkonomicky aktívne obyvateľstvoEkonomicky aktívne obyvateľstvoEkonomicky aktívne obyvateľstvo (2009(2009(2009(2009, EUROSTAT, CIA FACTBOOK, EUROSTAT, CIA FACTBOOK, EUROSTAT, CIA FACTBOOK, EUROSTAT, CIA FACTBOOK):):):):            
    

� 65,2 % alebo 208 000 ľudí, pričom 125 400 denne dochádza za prácou z okolitých krajín  
 
ZamestnanosťZamestnanosťZamestnanosťZamestnanosť podľa odvetví (2007 podľa odvetví (2007 podľa odvetví (2007 podľa odvetví (2007, CIA FACTBOOK, CIA FACTBOOK, CIA FACTBOOK, CIA FACTBOOK):):):):        
    

� poľnohospodárstvo 2,2 %  
� priemysel 17,2 %  
� služby 80,6 %   

 
Nezamestnanosť:Nezamestnanosť:Nezamestnanosť:Nezamestnanosť:         
    
PriemyselPriemyselPriemyselPriemyselné odvetviané odvetviané odvetviané odvetvia::::        elektrický a elektrotechnický, strojársky, chemický, metalurgický priemysel, 
spracovanie diamantu 
 
Ďalšie informácie o ekonomike: Ďalšie informácie o ekonomike: Ďalšie informácie o ekonomike: Ďalšie informácie o ekonomike:     
 

• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lu.html (stránka CIA)  
• http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1061821.stm (BBC) 
 

3333    Podnikanie vPodnikanie vPodnikanie vPodnikanie v    LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku    
 

3.1 3.1 3.1 3.1     Najčastejšie využívané formy podnikania v Najčastejšie využívané formy podnikania v Najčastejšie využívané formy podnikania v Najčastejšie využívané formy podnikania v LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku    
    
V zmysle Obchodného zákonníka podnikať na území Luxemburského veľkovojvodstva je možné jednak 
prostredníctvom živnosti, t. j. fyzickej osoby – podnikateľa alebo jednou z právnych foriem spoločností.  
 
Základnými formami podnikateľských subjektov sú: 
 
- fyzická osoba – podnikateľ, podnik jednotlivca alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) 
- spoločnosť s ručením obmedzeným (SPRL- Société privée a responsabilité limitée) 
 
Viac informácií o právnych formách podnikania v Luxembursku nájdete na  
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/forme-juridique/index.html.  
 

2,0 % (odhad 2010) -3,4 % (2009) 0,0 % (2008) 

0,0 % (2009) 4,1 % (2008) 

8,3 % (odhad 2009)  7,0 % (odhad 2008)   
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3.23.23.23.2 Administratívny postup pre začatie podnikaniaAdministratívny postup pre začatie podnikaniaAdministratívny postup pre začatie podnikaniaAdministratívny postup pre začatie podnikania        
    
Zakladanie firmy v Luxembursku je veľmi jednoduché vďaka možnosti podania niektorých žiadostí aj 
v elektronickej podobe. Všetky fyzické osoby – podnikatelia a právne formy podnikania musia byť 
zaregistrované vzaregistrované vzaregistrované vzaregistrované v    registri RCSregistri RCSregistri RCSregistri RCS (Le Registre de Commerce et des Sociétés), kde potom obdržia číslo RCSčíslo RCSčíslo RCSčíslo RCS: 
 
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:    
    
RCS de Diekirch alebo RCS de Luxembourg 
e-mail: helpdesk@rcsl.lu 
Dostupné na: http://www.rcsl.lu/  
 
Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá chce vykonávať obchodné aktivity, musí do svojho obchodného mena 
uviesť aj celé meno acelé meno acelé meno acelé meno a    priezviskopriezviskopriezviskopriezvisko. 
 
Zakladateľ/zakladatelia spoločností musia pred podpisom zakladateľskej zmluvy zložiť vstupný kapitál zložiť vstupný kapitál zložiť vstupný kapitál zložiť vstupný kapitál 
vvvv    bankebankebankebanke.  
 
Spoločnosť vzniká uzavretím zakladateľskej zmluvyzakladateľskej zmluvyzakladateľskej zmluvyzakladateľskej zmluvy. Pravosť overenej kópie spolu so stanovami svojim 
elektronickým podpisom overuje    notárnotárnotárnotár    a následne posiela ďalej na účely: 

� registrácie do databázy registrácie do databázy registrácie do databázy registrácie do databázy Administration de l’enregistrement et des domaines do 15 dní od 
dátumu podpisu zakladateľskej zmluvy 

� registrácie doregistrácie doregistrácie doregistrácie do    registra RCSregistra RCSregistra RCSregistra RCS (Le Registre de Commerce et des Sociétés) 
� uverejneniauverejneniauverejneniauverejnenia informácií o novozaloženej firme v úradnom vestníku Mémorial C 

 
Po absolvovaní všetkých úkonov sa spoločnosti pridelí 11111111----miestne miestne miestne miestne identifikačné číslidentifikačné číslidentifikačné číslidentifikačné čísloooo. 
 
Všetky procedúry/administratívne kroky je možné absolvovať na jednotných kontaktných miestachna jednotných kontaktných miestachna jednotných kontaktných miestachna jednotných kontaktných miestach. 
 
KontaktKontaktKontaktKontakt::::    
 
Jednotné kontaktné miesto (Le guichet en ligne du Grand-Duché de Luxembourg) 
Dostupné na: http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/index.html  
 
3.3.3.3.3333        Daňové aspekty zakladania firiem Daňové aspekty zakladania firiem Daňové aspekty zakladania firiem Daňové aspekty zakladania firiem aaaa    zamestnávania zamestnávania zamestnávania zamestnávania v v v v LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku        
 
Po registrácií v RCS a po založení bankového účtu na podnikateľské účely bude potrebné sa prihlásiť: 
 

- pre potreby DPH na Administration de l’Enregistrement et des Domaines do 15 dní, 
odkedy vznikla takáto daňová povinnosť. Registračné číslo slúži na komunitárny 
obchod, t.j. obchod v rámci krajín EÚ. Pre potreby obchodovania s tretími krajinami je 
potrebné požiadať o registračné číslo IBLC:  

 Viac informácií o registrácii pre potreby DPH nájdete na webových stránkach 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/declarations-administrations-
fiscales/immatriculation-tva/inscription-tva/index.html (vo francúzskom jazyku) 
http://www.investinluxembourg.lu/starting-your-business-luxembourg (v anglickom jazyku) 
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- osoby, ktorým vznikla povinnosť platiť DPH v Luxembursku, ale ktorých sídlo sa 
nachádza v inom členskom štáte EHP, sa musia zaregistrovať na Daňovom úrade 
Luxemburg 10 

Kontakt na daňový úrad nájdete na webovej stránke 
http://www.aed.public.lu/functions/contact/detailsbureaux/bil10.html  

 
- pre potreby dane z príjmu na Administration des Contributions Directes  

Viac na Viac informácií o registrácii pre potreby platenia daní z príjmu nájdete na webových stránkach 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/declarations-administrations-
fiscales/immatriculation-acd/enregistrement-impot-revenu/index.html(vo francúzskom jazyku) 
http://www.investinluxembourg.lu/starting-your-business-luxembourg (v anglickom jazyku) 
    
3.3.3.3.4444    Sociálne aspekty zakladania firiem aSociálne aspekty zakladania firiem aSociálne aspekty zakladania firiem aSociálne aspekty zakladania firiem a    zamestnávania v zamestnávania v zamestnávania v zamestnávania v LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku        
 
Na rok 2009 bola stanovená minimálna mzda vo výške 1 642 eur, čo je v rámci EÚ najvyššia hodnota.  
 
Spoločnosti a SZČO v Luxembursku podliehajú luxemburskému systému sociálneho zabezpečenia, 
pokiaľ služby, ktoré poskytujú osobne alebo prostredníctvom vyslaných pracovníkov, nesú dočasný 
a príležitostný charakter. 
 
Po registrácii SZČO do RCS je potrebné následne sa prihlásiť prihlásiť prihlásiť prihlásiť do systému sociálneho zabezpečeniado systému sociálneho zabezpečeniado systému sociálneho zabezpečeniado systému sociálneho zabezpečenia na 
Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) ako SZČO. SZČO bude pridelené 11-miestne identifikačné 
číslo. Pokiaľ bude i zamestnávať pracovníkov, do 8 dní pred dátumom začiatku prvého zamestnania, je 
potrebná registrácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodnej spoločnosti ako zamestnávateľa.  
 
Viac informácií o sociálnom zabezpečení nájdete na webových stránkach 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/immatriculation-securite-
sociale/independant/affiliation-independant/index.html (vo francúzskom jazyku) 
http://www.investinluxembourg.lu/starting-your-business-luxembourg (v anglickom jazyku) 
 
SZČO sa takisto môžu dobrovoľné poistiť v systéme Mutualité des employeursMutualité des employeursMutualité des employeursMutualité des employeurs pre prípady straty príjmu 
v čase práceneschopnosti. 
 
Kontakt na Mutualité des employeurs nájdete na webovej stránke 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/organismes/creation-entreprise/mutualite-
employeurs/index.html 
 
3. 53. 53. 53. 5    Vysielanie pracovníkov zo Slovenska do Vysielanie pracovníkov zo Slovenska do Vysielanie pracovníkov zo Slovenska do Vysielanie pracovníkov zo Slovenska do LuxemburskaLuxemburskaLuxemburskaLuxemburska    
 
Ak slovenská firma alebo agentúra plánuje svoje služby poskytovať len dočasne a príležitostne, môže to 
urobiť prostredníctvom vysielania zamestnancov. Na to, aby mohla slovenská firma alebo agentúra 
vyslať svojich vlastných zamestnancov do Luxemburska, musí splniť náležitosti, ktoré sú uvedené na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne na  
http://www.socpoist.sk/poistenie-a-zarobkova-cinnost-v-eu/1561s#vyslanie-zamestnancov.  
 
Pri vysielaní zamestnanca do Luxemburska na viac ako 8 po sebe nasledujúcich dní je vysielajúci podnik 
povinný rešpektovať legislatívu štátu určenia v súvislosti s minimálnou mzdou, nárokom zamestnanca 
na dovolenku, trávením voľného času apod. 
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Ak chce slovenský zamestnávateľ vyslať svojich pracovníkov do Luxemburska na dočasné a príležitostné 
poskytovanie služieb, musí túto skutočnosť vopred nahlásiť na Inšpektoráte práce a baníctva na 
http://www.itm.lu/forms/contact.  
 
Viac informácií o podmienkach vysielania pracovníkov do Luxemburska nájdete na webovej stránke: 
http://www.itm.lu/formulaires-1/declaration-de-detachement-ddd/posted-work-
declaration?set_language=en  
 
3. 63. 63. 63. 6    Poskytovanie služieb vPoskytovanie služieb vPoskytovanie služieb vPoskytovanie služieb v    LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku slovenskými SZČO slovenskými SZČO slovenskými SZČO slovenskými SZČO    
 
Ak SZČO so sídlom v SR dostane objednávku alebo zákazku v Luxembursku, môže ju vybaviť bez toho, 
aby si tam musela zakladať živnosť alebo nadobudnúť iné oprávnenie na cezhraničné poskytovanie 
služieb. Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje výlučne na služby poskytované dočasne a 
príležitostne na území iného členského štátu, než členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby 
usadený, pričom ťažisko záujmov SZČO musí naďalej zostať v štáte, kde je SZČO usadená. Skutočnosť, že 
je služba poskytovaná dočasne alebo príležitostne, sa posudzuje individuálne s ohľadom na povahu 
a dobu trvania, početnosť, pravidelnosť a nepretržitosť poskytovania tejto služby.  
 
Členské krajiny zaviedli určité kontrolné kritériá, ktoré musí SZČO spĺňať na to, aby mohla poskytovať 
svoje služby v prijímajúcej krajine bez toho, aby sa tam usadila. Tie sú uvedené na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne na webovej stránke:  
http://www.socpoist.sk/poistenie-a-zarobkova-cinnost-v-eu/1561s#vyslanie-samostatne-zarobkovo-
cinnych-osob.  
 
3333.7.7.7.7    Problematika kvalifikáciíProblematika kvalifikáciíProblematika kvalifikáciíProblematika kvalifikácií    
    
3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1 Zakladanie kvalifikácií pre potreby zakladaniaZakladanie kvalifikácií pre potreby zakladaniaZakladanie kvalifikácií pre potreby zakladaniaZakladanie kvalifikácií pre potreby zakladania firiem a firiem a firiem a firiem a    zamestnávania sazamestnávania sazamestnávania sazamestnávania sa v v v v    LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku pre  pre  pre  pre 
občanov SRobčanov SRobčanov SRobčanov SR    
    
Podľa základného pravidla pre všeobecný systvšeobecný systvšeobecný systvšeobecný systém uznávania kvalifikácií občan ém uznávania kvalifikácií občan ém uznávania kvalifikácií občan ém uznávania kvalifikácií občan SRSRSRSR, ktorý získal pre výkon 
danej činnosti odbornú kvalifikáciu na Slovensku, môže v zásade túto činnosť vykonávať i v ostatných 
členských krajinách. Toto platí i vtedy, pokiaľ sa požadované vzdelanie a príprava v ostatných členských 
krajinách do určitej miery líši v lehote trvania či rozsahu. Obmedzenie tohto pravidla je možné len 
z dôvodu naliehavého verejného záujmu a len v miere nevyhnutnej k zaisteniu ochrany tohto verejného 
záujmu.  
 
Pri niektorých povolaniach môžu luxemburské úrady vyžadovať od slovenských záujemcov o podnikanie 
v Luxembursku uznávanie odbornej kvalifikácie pre regulované regulované regulované regulované profesieprofesieprofesieprofesie, kde sa posudzujú znalosti 
a schopnosti konkrétnej osoby. Po predložení všetkých potrebných dokladov o formálnych 
kvalifikáciách a dokladoch o faktickom výkone činností sa príslušný úrad rozhodnepríslušný úrad rozhodnepríslušný úrad rozhodnepríslušný úrad rozhodne    (uzná, neuzná alebo (uzná, neuzná alebo (uzná, neuzná alebo (uzná, neuzná alebo 
uloží kompenzačné opatrenia)uloží kompenzačné opatrenia)uloží kompenzačné opatrenia)uloží kompenzačné opatrenia), či má dotyčná osoba potrebné znalosti a vedomosti, aby mohla danú 
regulovanú činnosť či povolanie v Luxembursku vykonávať. 
 
V prípade regulovaných povolaní (obchodná činnosť, remeselná činnosť a priemyselné služby) musí 
záujemca o podnikanie ešte pred registráciou od RCS požiadať o povoleniepovoleniepovoleniepovolenie Ministerstvo malého 
a stredného podnikania (le ministère des Classes moyennes - MPE). V prípade, ak takáto činnosť nesie 
priemyselný charakter, Ministerstvo MSP postúpi túto žiadosť Ministerstvu hospodárstva a zahraničného 
obchodu. 
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Viac informácií o povoleniach na začatie podnikania nájdete na webových stránkach 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/autorisation-etablissement/autorisation-
honorabilite/autorisation/index.html (vo francúzskom jazyku) 
http://www.investinluxembourg.lu/starting-your-business-luxembourg (v anglickom jazyku) 
 
3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2 Ohlásenie aOhlásenie aOhlásenie aOhlásenie a    overenie kvalifikácií: poskytovanie služieb slovenoverenie kvalifikácií: poskytovanie služieb slovenoverenie kvalifikácií: poskytovanie služieb slovenoverenie kvalifikácií: poskytovanie služieb slovenskými SZČO vskými SZČO vskými SZČO vskými SZČO v    LuxemburskuLuxemburskuLuxemburskuLuxembursku    
 
V prípade regulovaných profesií sa u slovenských SZČO, ktoré dočasne a príležitostne poskytujú svoje 
služby v Luxembursku, neaplikuje systém uznávania kvalifikácií, ale dva v podstate odlišné postupy: 
ohlásenie aohlásenie aohlásenie aohlásenie a    overovanieoverovanieoverovanieoverovanie.  
 
• Pri inštitúte ohlásenia podnikateľ vyplní ohlasovací formulár, doplní ho povinnými prílohami a zašle 

ho príslušnému luxemburskému uznávaciemu orgánu. Ohlásenie platí jeden rok, potom je potrebné 
oň opätovne požiadať.  

 
• Inštitút overenia odbornej kvalifikácie sa uplatňuje len pri profesiách, ktorých výkon môže 

predstavovať značné riziko pre bezpečnosť, zdravie a život ľudí. Kladné rozhodnutie je vydané, 
pokiaľ žiadateľ doloží, že spĺňa súbor požiadaviek na odbornú kvalifikáciu alebo vlastný doklad 
o dosiahnutej kvalifikácií. Ak úrad nedoručí svoje stanovisko do 3 mesiacov, postupuje sa tak, akoby 
uznávací orgán vydal kladné vyjadrenie. V prípade podmienečného rozhodnutia o overení 
odborných kvalifikácií (žiadateľ nespĺňa v dostatočnej miere všetky podmienky) vyžaduje uznávací 
orgán zloženie rozdielových skúšok alebo použije iné vhodné opatrenia. 

 
Zoznam regulovaných povolaní v Luxembursku je dostupný na webovej stránke:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/.  
 
Ohlasovaciu a overovaciu povinnosť SZČO je možné uskutočniť na Ministerstve malého a stredného 
podnikania (le ministère des Classes moyennes (MPE). 
 
Viac informácií je dostupných na webovej stránke:  
http://www.mcm.public.lu/fr/functions/contact/index.php.  
 

4444     Zahraničný obchod  Zahraničný obchod  Zahraničný obchod  Zahraničný obchod LuxemburskaLuxemburskaLuxemburskaLuxemburska    
 
Za rok 2009 sa dosiahol export vo výške 9 136,1 mil. eur, čo je o 23,2 % menej ako v roku 2008. Import 
dosiahol hodnotu 13 262,1 mil. eur, čím sa dosiahol 23,3 % medziročný pokles.    
    
Tabuľka 1: Vývoj zahraničného obchodu Tabuľka 1: Vývoj zahraničného obchodu Tabuľka 1: Vývoj zahraničného obchodu Tabuľka 1: Vývoj zahraničného obchodu LuxemburskaLuxemburskaLuxemburskaLuxemburska v v v v    rokoch 2006 rokoch 2006 rokoch 2006 rokoch 2006 –––– 2009 2009 2009 2009    
UkazovateľUkazovateľUkazovateľUkazovateľ    2006200620062006     2007 2007 2007 2007    2008200820082008     2009  2009  2009  2009     
ExportExportExportExport    11 384,9 11 813,0 11 890,4 9 136,1 

ImportImportImportImport    15 543,1 16 258,0 17 290,3 13 262,1 

SaldoSaldoSaldoSaldo    -4 058,2 -4 445,0 -5 399,9 -4 126,0 
 
Zdroj: STATEC Luxembourg 
    
4444.1.1.1.1    Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu     
 
Luxemburský zahraničný obchod sa dlhodobo orientuje predovšetkým na krajiny EÚ, pričom rovnako 
ako v doterajších obdobiach, najväčšími obchodnými partnermi boli aj v roku 2009 Nemecko, Belgicko, 
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Francúzsko, Holandsko, Taliansko, UK a Španielsko. Podiel krajín EÚ (27 krajín) na luxemburskom 
exporte činil v roku 2009 úroveň 83,5 % a dovozu až 93 %.  
 
4.1.14.1.14.1.14.1.1    Podiel najväčších expPodiel najväčších expPodiel najväčších expPodiel najväčších exportnýchortnýchortnýchortných a a a a    importných partnerov Luxemburskaimportných partnerov Luxemburskaimportných partnerov Luxemburskaimportných partnerov Luxemburska v v v v    roku 2007roku 2007roku 2007roku 2007    
 
V roku 2009 najväčší podiel na luxemburskom exporte tovarov dosiahlo Nemecko s hodnotou exportu 
2,5 mld. eur s medziročným poklesom o 25 %. Ďalšími najväčšími exportnými partnermi boli Francúzsko 
s hodnotou 1,6 mld. eur a 20 % poklesom a Belgicko s 1,2 mld. eur a medziročným poklesom o 20 %.   
 
V roku 2009 najväčší podiel na luxemburskom importe tovarov dosiahlo Belgicko s objemom 4,8 mld. 
eur a 20 % medziročným poklesom. Potom to bolo Nemecko s hodnotou 3,9 mld. eur a medziročným 
poklesom o 24 % a  Francúzsko s objemom 1,6 mld. eur a medziročným poklesom o 27 %. Ďalšími 
najväčšími importnými partnermi boli Holandsko a USA. 
    
4.24.24.24.2    Tovarová štruktúra zahraničného obchodu Tovarová štruktúra zahraničného obchodu Tovarová štruktúra zahraničného obchodu Tovarová štruktúra zahraničného obchodu LuxemburskLuxemburskLuxemburskLuxemburskaaaa    
 
V exporte Luxemburska v roku 2009 dominovali výrobky z kovov s hodnotou vývozu 2,5 mld. eur, čo 
znamenalo pokles vývozu o viac ako 50 %. Druhou najviac vyvážanou komoditou boli v roku 2009 stroje 
a zariadenia s hodnotou 1,6 mld. eur a s poklesom o 16 %.  Ďalšími významnými vývoznými položkami 
sú chemické výrobky, dopravné prostriedky a potraviny.    
 
V roku 2009 boli najvýznamnejšími importnými položkami stroje a zariadenia  v hodnote 2,1 mld. eur 
a medziročným poklesom o 15 %. Druhou najviac importovanou položkou boli dopravné zariadenia 
s hodnotou 1,9 ml. eur a 28 % medziročným poklesom. Ďalšími významnými importnými položkami boli 
minerálne produkty, chemické výrobky a potraviny, tabakové výrobky a nápoje, dopravné prostriedky. 
 

5555    ZaZaZaZahraničný obchraničný obchraničný obchraničný obchod Luxemburskahod Luxemburskahod Luxemburskahod Luxemburska so Slovenskou republikou so Slovenskou republikou so Slovenskou republikou so Slovenskou republikou    
 
Zahraničný obchod medzi Slovenskom a Luxemburskom má v objemovom vyjadrení klesajúci trend. 
Celkový vzájomný obchodný obrat v roku 2009 dosiahol hodnotu  64,3 mil. eur a zaznamenal 24 %. 
V roku 2009 bola pre SR dosiahnutá záporná bilancia v objeme 13,9 mil. eur.  
  
Tabuľka č. 2:  Tabuľka č. 2:  Tabuľka č. 2:  Tabuľka č. 2:  Prehľad vzájomnej Prehľad vzájomnej Prehľad vzájomnej Prehľad vzájomnej obchodnej výmeny medzi Luxemburskomobchodnej výmeny medzi Luxemburskomobchodnej výmeny medzi Luxemburskomobchodnej výmeny medzi Luxemburskom a Slovenskom v a Slovenskom v a Slovenskom v a Slovenskom v    mil. mil. mil. mil. eureureureur 
Ukazovateľ vUkazovateľ vUkazovateľ vUkazovateľ v    mil. mil. mil. mil. eureureureur    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    
ExportExportExportExport    32,5 33,1 27,6 25,2 
ImportImportImportImport    30,0 51,9 56,5 39,1 
Bilancia pre SRBilancia pre SRBilancia pre SRBilancia pre SR    62,5 85,0 84,1 64,3 
Celkový obratCelkový obratCelkový obratCelkový obrat    +2,5 -18,8 -28,9 -13,9 
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR  
    
5555.1 .1 .1 .1     Tovarová štruktúra bilaterálneho obchodu medzi Slovenskom aTovarová štruktúra bilaterálneho obchodu medzi Slovenskom aTovarová štruktúra bilaterálneho obchodu medzi Slovenskom aTovarová štruktúra bilaterálneho obchodu medzi Slovenskom a    LuxemburskomLuxemburskomLuxemburskomLuxemburskom    
 
V roku 2009 dosiahol export do Luxemburska hodnotu 25,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles 
o 9 %. Na vývoze do Luxemburska sa v roku 2009 najviac podieľali elektrické stroje a zariadenia 
v objeme 8,8 mil. eur (35 % podiel na celkovom vývoze SR) a deväťnásobným medziročným nárastom. 
Potom to boli vozidlá a ich časti, ktorých objem dosiahol hodnotu 5,8 mil. eur (23 % na celkovom 
vývoze), čo je medziročný pokles o takmer 35 %. Výrobky organickej chémie v hodnote 2,4 mil. eur 
a miernym medziročným poklesom. Vyviezli sa aj  umelé vlákna (HS 65), železo a oceľ, odevné doplnky 
a tlačoviny. Z uvedeného vyplýva, že najväčší prepad vývozu SR nastal v tovarovej skupine vozidiel a ich 



 strana 11 z 12 

Autor: NARMSP, jún 2010 

častí. Podiel exportu do Luxemburska na celkovom exporte Slovenska v roku 2009 dosiahol hodnotu 
0,08 %.  
 
V roku 2009 dosiahol import z Luxemburska hodnotu 39,1 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles 
o 30 %. Najväčší dovoz z Luxemburska dosiahli tovary ako železo a oceľ, ktorých podiel na celkovom 
dovoze bol 40 %. Ďalej nasledovali hliník, optické prístroje, strojové zariadenia, farmaceutické výrobky 
a plasty. Podiel luxemburského importu na celkovom importe do SR v roku 2009 dosiahol hodnotu 0,1 
%.  
 
5555.2 .2 .2 .2     Kontakt aKontakt aKontakt aKontakt a    užitočné zdrojeužitočné zdrojeužitočné zdrojeužitočné zdroje        
 
Základná informácia o teritóriu – priakreditovaná krajina: Luxembursko dostupné na    
http://www.mhsr.sk/obchodno-ekonomicke-informacie-o-teritoriach-na-rok-2010--aktualizacia-k-31-
marcu-2010--zit-/128461s    

 
KontaKontaKontaKontakt:kt:kt:kt:    
    
Ministerstvo hospodárstva SR  tel.: (+421-2) 4854 1111   www.economy.gov.sk  
            
Obchodno-ekonomické oddelenie tel.: (0032-2) 346 40 45       OBEO.Brusel@economy.gov.sk  
ZÚ SR v Bruseli  (aj pre Luxembursko) fax: (0032-2) 346 87 03   www.mhsr.sk  
 
Slovenská priemyselná a obchodná tel.: (+421-2) 544 332 72  sopkurad@sopk.sk   
komora     fax: (+421-2) 541 311 59  www.sopk.sk  
 
Slovenská agentúra pre rozvoj  tel.: (+421-2) 582 601 00  sario@sario.sk  
investícií a obchodu   fax: (+421-2) 582 601 09  www.sario.sk  
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KKKKontaktné údaje:ontaktné údaje:ontaktné údaje:ontaktné údaje:    
 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Oddelenie služieb pre malé a stredné podniky 
 
Miletičova 23 
821 09 Bratislava 2 
Slovenská republika 
 
Telefón: + 421  2  502 44 515 
Fax: + 421  2  502 44 502 
e-mail: agency@nadsme.sk  
web: www.nadsme.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah tejto publikácie nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie alebo NARMSP. NARMSP, 
Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v ich mene, nie je zodpovedná za využívanie 
informácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke.  
 
www.enterprise-europe-network.sk 
 
 


