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Przedstawiamy zbiór najważniejszych źródeł informacji online dla polskich eksporterów zainteresowanych
rynkiem indyjskim.

Weryﬁkacja indyjskiego partnera biznesowego
Wygodne narzędzia do wstępnej weryﬁkacji parterów biznesowych dostępne są online pod adresami:
http://dgft.delhi.nic.in:8100/dgft/IecPrint
https://www.icegate.gov.in/EnqMod
W celu sprawdzenia ﬁrmy wymagane jest podanie nazwy ﬁrmy indyjskiej oraz kodu import-eksport (Import
Export Code). Kod IEC to unikalny 10-cyfrowy ciąg liczb wydawany indyjskim ﬁrmom przez indyjski Urząd ds.
Handlu Zagranicznego (Director General of Foreign Trade) Ministerstwa Handlu. IEC jest niezbędna do importu /
eksportu towarów. Żadna osoba ani podmiot nie może dokonywać importu lub eksportu bez indywidualnego
kodu IEC.
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Mumbaju oferuje przygotowanie dodatkowej weryﬁkacji ﬁrm
uwzględniającej m.in. sytuację ﬁnansową (o ile zgodził się na podanie danych przedsiębiorca indyjski). W
zależności od tego, czy dana ﬁrma jest w bazie, okres oczekiwania na raport może trwać od dwóch do 10 dni.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Indiach
Podstawowe informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej zostały uwzględnione w "Przewodniku
po rynku" dostępnym pod linkiem oraz zbiór na stronie internetowej ZBH w zakładce "Kalejdoskop ﬁrmowy".
Dodatkowe informacje w języku angielskim znajdują na stronach rządowych:
Steps to Incorporate a New Company, 2013
Companies (Incorporation) Rules, 2014

Stawki celne na produkty importowane do Indii
Kwotę cła można sprawdzić po podaniu kodu HS lub opisu produktu na stronach:
https://www.exportgenius.in/india-custom-duty
http://www.indiantradeportal.in/index.jsp
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https://www.icegate.gov.in - zakładka Custom Duty Calculator. Na stronie można dodatkowo
sprawdzić wszelkie inne opłaty związane z importem produktów do Indii.

Zasady importu produktów spożywczych do Indii
Szczegółowy przewodnik o zasadach i procesach importowych przygotowany przez Food Safety and Standards
Authority of India (FSSAI) - do pobrania w formacie pdf jest dostępny pod linkiem.

Zasady importu produktów kosmetycznych do Indii
Zasady dotyczące importu oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie indyjskiego Ministerstwa
Zdrowia oraz na stronie Central Drugs Standard Control Organisation.

Zasady importu produktów farmaceutycznych do Indii
Zasady dotyczące importu oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Central Drugs Standard
Control Organisation.

Zasady importu urządzeń medycznych do Indii
Zasady dotyczące importu oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Central Drugs Standard
Control Organisation.

Przetargi
Istotne instrukcje dotyczące przetargów w Indiach można znaleźć na stronach:
https://eprocure.gov.in/eprocure/app?page=HelpForContractors&service=page
http://www.cvc.nic.in/guidelines/tender-guidelines

Wydarzenia targowe
Lista rekomendowanych przez ZBH wydarzeń targowych w krajach Azji Południowej dostępna jest na stronie
biura pod linkiem.

Pomoc ZBH dla polskich eksporterów zainteresowanych rynkiem indyjskim
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Wraz z likwidacją WPHI przy Ambasadzie RP w Nowym Delhi w grudniu 2017 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
(PAIH) przejęła obowiązki Wydziału. Rolą ZBH jest udzielanie przedsiębiorcom informacji o rynku, wspieranie w
wyszukiwaniu partnerów biznesowych, pomaganie w ich weryﬁkacji, współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi
ﬁrmami i instytucjami. W ramach pracy Zagranicznego Biura Handlowego pomagamy także w organizacji szkoleń
i seminariów dla polskich oraz zagranicznych ﬁrm, organizacji misji gospodarczych i spotkań B2B, a także m.in.
udzielamy wsparcia w promocji (więcej pod linkiem).
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