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Искате да изнасяте или внасяте продукти или услуги? Искате да знаете какви мита да плащате или какви правила
да следвате? Ако имате малък бизнес и искате да излезете на международния пазар, Access2Markets е за вас.
Новият уеб портал комбинира в един инструмент базата данни за достъп до пазара, бюрото за съдействие
в областта на търговията на ЕС и още много други. Без значение дали сега започвате или вече сте опитни
търговци, ние имаме всичко, което ви е нужно.

Изнасяте извън ЕС или внасяте в ЕС
Искате да знаете основните положения?
Access2Markets разполага с всичко, което е необходимо да знаете за мита, данъци, правила и изисквания за продукти
за всички страни в ЕС и над 120 други пазара по света. Търсете информацията по продукти в My Trade Assistant.
Всеки продукт има код. Можете да го намерите
в Access2Markets. Кодът ви е нужен, за да знаете
какви митнически такси и национални или
местни данъци трябва да плащате.
Разберете какви са необходимите процедури
и формалности.
Access2Markets изброява правилата и
изискванията по продукти.
Ако сега стартирате, нашите ръководства „стъпка
по стъпка“ описват целия процес по внос и износ.
С кого да се свържете? Access2Markets разполага
с данни за връзка с митниците и с други обществени
служби в държавите от ЕС и в чужбина.

Имате проблеми при износ? Кажете ни, ако се
сблъсквате със затруднения на конкретен пазар
или потърсете съществуващите бариери в нашата
база данни.

Възползвайте се от търговските
споразумения на ЕС
Разбрахте ли за възможностите?
Всички търговски споразумения на ЕС на едно място.
Вижте как вашият бизнес може да се възползва от тях.
Access2Markets ги изброява всичките с подробности за правила
за произход, защита на интелектуалната собственост в ЕС,
инвестиции, пазари за обществени поръчки и много други.
Възползване от отстъпка за мита. За да се възползвате от
намалените тарифи, трябва да изпратите правилните документи
до митническите служби на страната вносител.
Как да пласирате продукта си на пазара? Access2Markets
разполага с цялата необходима информация – за сертификати
за съответствие на машини, здравни сертификати за
аквакултурни продукти, етикетиране на обработени храни и др.
Трудно ви е да се ориентирате в правилата за произход
за вашия продукт? ROSA - Инструментът за самооценка на
Access2Markets ще ви помогне.

Персонализирайте употребата на портала
спрямо вашите потребности
Адаптирайте фирмата си към актуалната информация!

Бъдете в течение с търговските новини или следете
най-новите развития във вашите ключови пазари.
Искате ли да знаете повече за търговията на стоки или
услуги? Вижте нашите наръчници, разяснения, указания и ЧЗВ.
Нужна ви е информация на вашия собствен език?
Access2Markets е на разположение на всички 24 официални
езика на ЕС.
В движение ли сте? Access2Markets е оптимизиран за
смартфони и таблети.
Вижте как други малки предприятия се възползват от
търговските споразумения на ЕС и ни разкажете своята
собствена успешна история:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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