Access2Markets

EU-porttisi kauppaan liittyviin tietoihin
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Haluatko viedä tai tuoda tavaroita tai palveluita? Haluatko tietää, mitä tullimaksuja tulee maksaa
tai mitä sääntöjä noudattaa? Omistatko pienen yrityksen, joka haluaa kansainvälistyä?
Siinä tapauksessa Access2Markets on sinua varten.
Uusi verkkoportaali yhdistää Market Access Database -tietokannan, EU Trade Helpdeskin ja paljon muuta
yhdessä ja samassa työkalussa. Olitpa vasta aloitteleva tai kokenut kauppias, meillä on kaikki mitä tarvitset.

Vienti EU:n ulkopuolelle tai tuonti EU:hun
Tarvitsetko tietoa perusasioista?
Access2Markets tarjoaa kaiken mitä sinun tarvitsee tietää veroista sekä tuotesäännöistä ja -vaatimuksista
kaikissa EU-maissa ja yli 120 muulla markkina-alueella ympäri maailmaa. Voit katsoa tiedot tuote tuotteelta
My Trade Assistantin avulla.
Jokaisella tuotteella on koodi, jonka löydät
Access2Markets-verkkoportaalista. Tarvitset koodin
tietääksesi, mitä tullimaksuja ja kansallisia tai
paikallisia veroja sinun tulee maksaa.
Ota selvää, mitä menettelytapoja ja
muodollisuuksia sinun tulee noudattaa.
Access2Markets luettelee tuotesäännöt ja
-vaatimukset tuotteittain.
Jos olet vasta aloittamassa, oppaamme kuvailevat
koko vienti ja tuonti -prosessin askel askeleelta.
Keneen ottaa yhteyttä? Access2Markets sisältää
EU-maiden ja ulkomaisten tullien ja muiden
viranomaisten yhteystiedot.

Kohtaatko viennin kanssa ongelmia? Kerro
meille, jos kohtaat esteitä tietyillä markkinoilla, tai
katso olemassa olevia ongelmia tietokannastamme.

Hyödy EU:n kauppasopimuksista
Haluatko ottaa selvää mahdollisuuksistasi?
Kaikki EU:n kauppasopimukset yhdellä silmäyksellä.
Katso, kuinka yrityksesi voi hyötyä niistä. Access2Markets
listaa ne kaikki yksityiskohtaisten tietojen kanssa sisältäen
muun muassa tietoa aiheista: alkuperäsäännöt, EU:n teollis- ja
tekijänoikeudet ja tekijänoikeussuoja, sijoittaminen, julkisten
hankintojen markkinat ja paljon muuta.
Tullialennuksen hakeminen. Hyötyäksesi alennetuista
tullitariffeista sinun tulee toimittaa oikeat asiakirjat tuojamaan
tulliviranomaisille. Jokaisessa EU:n kauppasopimuksessa
luetellaan asiakirjat, jotka tarvitset.
Kuinka saattaa tuotteesi markkinoille? Access2Marketsilla
on kaikki tarvitsemasi tiedot, olipa kyse koneiden vaatimuksen
mukaisuuden arviointitodistuksista, vesiviljelytuotteiden terveys
todistuksista tai jalostettujen elintarvikkeiden merkinnöistä.
Onko sinun vaikea ymmärtää tuotteesi alkuperäsääntöjä?
ROSA - Access2Markets -verkkopalvelun self-assessmentitsearviointityökalu auttaa sinua!

Räätälöi online-kokemuksesi tarpeisiisi sopivaksi
Haluatko pitää yrityksesi ajan tasalla?
Pysy ajan tasalla kaupan uutisista tai seuraa viimeisintä
kehitystä yrityksellesi tärkeillä markkinoilla.
Haluatko tietää enemmän tavaroiden tai palveluiden
kaupasta? Katso oppaamme, selityksemme, ohjekirjamme
ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Tarvitsetko tietoja omalla kielelläsi? Access2Markets on
saatavilla kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä.
Aina liikkeellä? Access2Markets on optimoitu älypuhelimille
ja tableteille.
Katso, kuinka muut pienyritykset hyötyvät EU:n
kauppasopimuksista, ja kerro meille oma menestystarinasi:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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