Access2Markets

Din EU-portal til handelsoplysninger
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Vil du eksportere eller importere produkter eller tjenesteydelser? Vil du vide hvilke toldafgifter,
der skal betales, eller regler, der skal overholdes? Driver du en lille virksomhed, som vil ind på de internationale
markeder? Så er Access2Markets stedet for dig.
Den nye webportal kombinerer Markedsadgangsdatabasen, EU-helpdesk for handel og meget mere i ét enkelt
værktøj. Uanset om du er en ny eller erfaren forhandler, har vi lige netop, hvad du har brug for.

Eksport til lande uden for EU eller import til EU-lande
Har du styr på det mest grundlæggende?
Access2Markets indeholder alt, hvad du har brug for at vide om toldafgifter, skatter og produktregler og krav for alle
EU-lande og over 120 andre lande verden over.Søg på oplysninger for specifikke produkter på My Trade Assistant.
Hvert produkt har en kode. Den kan du finde på
Access2Markets. Du skal kende koden for at vide
hvilke toldafgifter og hvilke skatter af såvel
national som lokal art, du skal betale.
Find ud af hvilke procedurer og formaliteter,
der skal følges.
På Access2Markets finder du en liste over
produktregler og krav for hvert enkelt produkt.
Er du ny på markedet, beskriver vores trin-for-trinvejledninger hele import-eksport-processen.
Hvem skal vi kontakte? Access2Markets har
kontaktoplysninger på toldmyndigheder og andre
myndigheder i EU-landene og det øvrige udland.

Problemer med eksport? Sig til, hvis du støder
på hindringer i et specifikt marked, eller slå
eksisterende hindringer op i vores database.

Få gavn af EU’s handelsaftaler
Vil du vide mere om disse muligheder?
Oversigt over alle EU’s handelsaftaler. Se hvordan
din virksomhed kan få gavn af dem. De findes alle på
Access2Markets med oplysninger om oprindelsesregler,
beskyttelse af EU-intellektuel ejendomsret, investering,
markeder for offentlige indkøb og meget mere.
Lavere toldsatser. For at få gavn af lavere toldsatser,
skal du indsende de rigtige dokumenter til toldmyndighederne
i det importerende land. Hver EU-handelsaftale indeholder
en liste over de nødvendige dokumenter.
Hvordan lancerer du dit produkt på markedet?
Access2Markets har alle de oplysninger, du har brug for,
uanset om det er overensstemmelsesvurderingscertifikater
til maskiner, sundhedscertifikater til akvakulturprodukter
eller mærkning til forarbejdede fødevarer.
Problemer med at finde ud af hvilke oprindelsesregler,
der gælder for dit produkt? ROSA, selvevalueringsværktøjet
på Access2Markets, vil hjælpe dig!

Skræddersy din online-oplevelse til dine behov
Hold din virksomhed up-to-date?
Hold trit med handelsnyheder, eller følg med i de seneste
udviklinger på dine nøglemarkeder.
Vil du vide mere om handel med varer og serviceydelser?
Se vores vejledninger, forklaringer, tutorials og OSS.
Brug for oplysninger på dit eget sprog?
Access2Markets findes på alle 24 officielle EU-sprog.
På farten? Access2Markets er optimeret til smartphones
og tablets.
Se hvordan andre små virksomheder har haft gavn af EU's
handelsaftaler, og fortæl os om din egen succeshistorie:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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