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Din EU-portal till handelsinformation
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Vill du exportera eller importera produkter eller tjänster? Vill du veta vilka avgifter du ska betala eller
vilka regler du ska följa? Om du har ett litet företag som du vill internationalisera är Access2Markets för dig.
Den nya webbportalen kombinerar databasen för marknadsåtkomst, kundtjänst för handel inom EU och mycket
mer i ett enda verktyg. Oavsett om du precis har börjat eller är en erfaren handlare, har vi allt du behöver.

Exportera utanför EU eller importera till EU
Behöver du veta grunderna?
Access2Markets har allt du behöver veta om tullar, skatter, produktregler och krav för alla EU-länder och över
120 andra marknader runt om i världen. Leta upp information produkt för produkt i My Trade Assistant.
Varje produkt har en kod. Du kan hitta den på
Access2Markets. Du kommer att behöva koden för
att veta vilka importtullar och nationella eller
lokala skatter du behöver betala.
Ta reda på vilka procedurer och formaliteter du
behöver följa.
Access2Markets listar produktreglerna och
kraven för varje enskild produkt.
Om du precis har börjat, beskriver våra steg-försteg-guider hela import-/exportprocessen.
Vem ska man kontakta? Access2Markets har
kontaktinformation om tullar och andra offentliga
myndigheter i EU-länderna och utomlands.

Har du problem med att exportera? Låt oss veta
om du står inför hinder på en viss marknad eller
leta upp befintliga hinder i vår databas. Uppgifter
finns på vår sida om handelshinder.

Dra fördel av EU: s handelsavtal
Ta reda på möjligheterna?
En översikt över alla EU: s handelserbjudanden. Se hur
ditt företag kan dra nytta av dem. Access2Markets listar
dem alla med detaljer om ursprungsregler, skydd av EU:s
immateriella rättigheter, investeringar, marknader för offentlig
upphandling och mycket mer.
Att kräva din tullrabatt. För att dra nytta av lägre tullar måste
du lämna in rätt dokument till tullmyndigheterna i importlandet.
Varje EU-handelsavtal listar de dokument du behöver.
Hur släpper du din produkt på marknaden?
Access2Markets har all den information du behöver, vare sig
det gäller certifikat för bedömning av överensstämmelse för
maskiner, hälsointyg för vattenbruksprodukter eller märkning
för bearbetade livsmedel.
Har du problem med att förstå ursprungsreglerna för din
produkt? ROSA - Access2Markets självbedömningsverktyg
hjälper dig!

Skräddarsy din onlineupplevelse efter dina behov
Håll ditt företag uppdaterat
Håll dig uppdaterad med handelsnyheter eller följ den
senaste utvecklingen på dina viktiga marknader.
Vill du veta mer om handel med varor eller tjänster?
Se våra guider, förklaringar, handledningar och vanliga frågor.
Behöver du information på ditt eget språk?
Access2Markets finns på alla 24 officiella EU-språk.
På resande fot? Access2Markets är optimerad för
smartphones och surfplattor.
Se hur andra småföretag gynnas av EU-handelstransaktioner
och berätta om din egen framgångshistoria:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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