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Chcete vyvážať alebo dovážať produkty alebo služby? Chcete vedieť, aké colné poplatky ste povinný zaplatiť
alebo aké pravidlá musíte dodržiavať? Ak ste malá firma a máte ambície preniknúť na medzinárodné trhy,
Access2Markets je určený práve vám.
Nový webový portál spája Databázu o prístupe na trh (Market Access Database), poradenské stredisko EÚ pre obchod a ešte
oveľa viac v jedinom nástroji. Či už ste začínajúcim, alebo skúseným obchodníkom, máme pre vás všetko, čo potrebujete.

Chcete vyvážať mimo EÚ alebo dovážať do EÚ
Potrebujete vedieť základy
Access2Markets má všetko, čo potrebujete vedieť o pravidlách a požiadavkách na clá, dane a produkty pre všetky krajiny
EÚ a viac než 120 ďalších trhov po celom svete. V My Trade Assistant si vyhľadávajte informácie pre jednotlivé produkty.
Každý produkt má vlastný kód. Nájdete ho na
Access2Markets. Tento kód budete potrebovať na
to, aby ste sa dozvedeli, aké clá a miestne či
vnútroštátne dane musíte zaplatiť.
Zistite, aké postupy a formálne náležitosti je
potrebné dodržiavať.
Access2Markets uvádza pravidlá a požiadavky
jednotlivých produktov.
Ak iba začínate, naše podrobné príručky vás
prevedú celým procesom vývozu a dovozu.
Na koho sa obrátiť? Access2Markets disponuje
kontaktnými údajmi o colných a iných verejných
orgánoch v krajinách EÚ a v zahraničí.

Máte problémy s vývozom? Dajte nám vedieť, či
čelíte prekážkam na konkrétnom trhu, alebo hľadáte
existujúce prekážky v našej databáze.

Profitujte z obchodných dohôd EÚ
Chcete sa dozvedieť viac o príležitostiach

Stručný prehľad všetkých obchodných dohôd EÚ. Pozrite si
ich a zistite, ako z nich môže profitovať vaša firma. Ich zoznam
nájdete v Access2Markets, ktorý tiež uvádza podrobnosti o
pravidlách pôvodu, ochrane duševného vlastníctva EÚ, investíciách,
trhoch verejného obstarávania a ďalších aspektoch.
Uplatnenie daňovej zľavy. Aby ste mohli využívať nižšie tarify,
musíte colným orgánom príslušnej dovážajúcej krajiny predložiť
správne doklady. Každá obchodná dohoda EÚ obsahuje zoznam
potrebných dokumentov.
Ako svoj produkt dostať na trh? Access2Markets má všetky
potrebné informácie o certifikácii posudzovania súladu pre stroje,
zdravotné certifikázy pre poľnohospodárske produkty alebo
značenie v prípade spracovaných potravín.
Snažíte sa pochopiť pravidlá pôvodu vášho produktu? ROSA, –
pomôže vám nástroj sebahodnotenia Access2Markets!

Prispôsobte svoje online skúsenosti svojim potrebám
Ako môžete neustále modernizovať svoju firmu?
Buďte informovaný o obchodných správach alebo
sledujte najnovší vývoj na vašich kľúčových trhoch.
Potrebujete informácie o obchodovaní v oblasti
tovarov alebo služieb? Pozrite si naše príručky, vysvetlenia,
návody a časté otázky.
Potrebujete informácie vo svojom jazyku? Access2Markets
je k dispozícii vo všetkých 24 oficiálnych jazykoch EÚ.
Ste na cestách? Access2Markets je optimalizovaný pre
smartfóny a tablety.
Zistite, ako môžu malé podniky využívať výhody obchodných
dohôd EU a podeľte sa s nami o príbeh svojho úspechu:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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