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Tixtieq tesporta jew timporta prodotti jew servizzi? Tixtieq tkun taf liema dazji għandek tħallas jew liema
regoli trid issegwi? Jekk inti negozju żgħir u qed tfittex biex tkabbar b’mod internazzjonali, Access2Markets hija
s-soluzzjoni għalik.
Il-portal onlajn il-ġdid jgħaqqad id-Database dwar l-Aċċess għas-Suq, il-Helpdesk tal-Kummerċ fl-UE u ħafna
aktar f’għodda waħda. Kemm jekk għadek qed tibda f’dan il-qasam jew jekk inti negozjant ta’ esperjenza,
għandna dak kollu li teħtieġ.

L-esportazzjoni barra mill-UE jew l-importazzjoni fl-UE
Għandek bżonn issir taf il-punti bażiċi?
Access2Markets fiha dak kollu li għandek tkun taf fuq id-dazji, it-taxxi, u r-regoli u r-rekwiżiti tal-prodotti għallpajjiżi kollha fl-UE, u għal ’il fuq minn 120 suq ieħor madwar id-dinja. Fittex l-informazzjoni prodott bi prodott
permezz ta’ My Trade Assistant.
Kull prodott għandu kodiċi għalih. Tista’ ssibu fuq
Access2Markets. Għandek bżonn il-kodiċi biex issir
taf liema dazji doganali u liema taxxi nazzjonali
jew lokali trid tħallas.
Sir af liema proċeduri u formalitajiet trid issegwi.
Access2Markets telenka r-regoli u r-rekwiżiti
tal-prodotti skont il-prodott.
Jekk għadek qed tibda, il-gwidi sempliċi tagħna
jiddeskrivu l-proċess kollu tal-importazzjoni u
l-esportazzjoni.
Lil min tista’ tikkuntattja? Access2Markets
għandha d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet taddwana u ta’ awtoritajiet pubbliċi oħrajn fil-pajjiżi
tal-UE u f’pajjiżi barra mill-UE.

Qed tiltaqa’ ma’ problemi meta tesporta?
Għarrafna jekk qed tiltaqa’ ma’ ostakli f’suq
partikolari jew tista’ tfittex l-ostakli eżistenti fiddatabase tagħna.

Ibbenefika mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE
Sir af dwar l-opportunitajiet.
Il-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE mad-daqqa t’għajn.
Sir af kif in-negozju tiegħek jista’ jibbenefika permezz tagħhom.
Access2Markets jelenkahom kollha bid-dettalji dwar ir-regoli
ta’ oriġini, il-ħarsien dwar il-proprjetà intellettwali tal-UE,
l-investiment, is-swieq tal-akkwist pubbliku u ħafna aktar.
Kif titlob tnaqqis fuq id-dazju. Biex tibbenifika minn tariffi
mnaqqsa, għandek tissottometti d-dokumenti korretti lillawtoritajiet tad-dwana tal-pajjiż ta’ importazzjoni. Kull ftehim
kummerċjali tal-UE jelenka d-dokumenti li għandek bżonn.
Kif tista’ tqiegħed il-prodott tiegħek fis-suq? Access2Markets
għandha l-informazzjoni kollha li teħtieġ, kemm jekk hija dwar
ċertifikati għall-valutazzjoni mal-konformità għal makkinarju,
ċertifikati tas-saħħa għal prodotti akwakulturali, jew it-tikkettar
għal ikel ipproċessat.
Qed issib diffilkultà biex tifhem ir-regoli ta’ oriġini għallprodott tiegħek? ROSA - l-għodda ta’ awtovalutazzjoni ta’
Access2Markets tgħinek tagħmel dan!

Fassal l-esperjenza tiegħek online skont
il-ħtiġijiet tiegħek
Żomm il-kumpanija tiegħek aġġornata
Ibqa’ aġġornat(a) mal-aħbarijiet fid-dinja tal-kummerċ jew
segwi l-aħħar żviluppi fis-swieq ewlenin tiegħek.
Trid issir taf aktar dwar il-kummerċ tal-prodotti u
s-servizzi? Ara l-gwidi, l-ispjegazzjonijiet, it-tutorials u FAQs
tagħna.
Teħtieġ informazzjoni bil-lingwa tiegħek? Access2Markets
hija disponibbli bl-24 lingwa uffiċċjali tal-UE.
Tkun fejn tkun Access2Markets hija ottimizzata għallismartphones u tablets.
Skopri kif negozji żgħar oħrajn qed jibbenifikaw minn ftehimiet
kummerċjali tal-UE u għidilna l-istorja ta’ suċċess tiegħek:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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