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Vēlaties eksportēt vai importēt preces vai pakalpojumus? Vēlaties uzzināt, kādas nodevas jāmaksā un kādi
noteikumi jāievēro? Ja esat mazs uzņēmums, kas vēlas darboties starptautiski, Access2Markets ir domāts jums.
Jaunajā tīmekļa portālā vienā rīkā apvienota Tirgus piekļuves datubāze, ES Tirdzniecības palīdzības
dienests un cita noderīga informācija. Neatkarīgi no tā, vai tikai sākat uzņēmējdarbību, vai arī esat
pieredzējis tirgotājs, mums ir viss, kas jums vajadzīgs.

Eksportējat no ES vai importējat uz ES
Nepieciešama pamatinformācija?
Access2Markets atradīsiet visu, kas jums jāzina par nodevām, nodokļiem, noteikumiem un prasībām, kuras
attiecas uz izstrādājumiem visās ES valstīs un vairāk nekā 120 citos tirgos visā pasaulē. Informāciju par
atsevišķiem izstrādājumiem atradīsiet sadaļā My Trade Assistant.
Katrai precei ir kods. To varat atrast
Access2Markets. Jums šis kods būs vajadzīgs, lai
uzzinātu, kāda ievedmuita un valsts vai vietējie
nodokļi jums jāmaksā.
Uzziniet, kādas procedūras un formalitātes jums
jāievēro.
Access2Markets ir izklāstīti noteikumi un prasības
katram izstrādājumam.
Ja tikai sākat darboties šajā jomā, rokasgrāmatās
soli pa solim aprakstīts viss importa un eksporta
process.
Ar ko sazināties? Access2Markets ir sniegta ES un
citu valstu un muitas iestāžu un citu valsts iestāžu
kontaktinformācija.

Radušās grūtības ar eksportu? Paziņojiet mums,
ja sastopaties ar šķēršļiem konkrētā tirgū, vai
atrodat problēmas mūsu datu bāzē.

Izmantojiet ES tirdzniecības nolīgumu
sniegtās priekšrocības
Vēlaties uzzināt par iespējām?
Visu ES tirdzniecības nolīgumu kopsavilkums. Uzziniet,
kā jūsu uzņēmums var izmantot to sniegtās priekšrocības.
Access2Markets portālā tie uzskaitīti kopā ar informāciju par
izcelsmes noteikumiem, ES intelektuālā īpašuma aizsardzību,
ieguldījumiem, publiskajiem iepirkumiem un citu noderīgu
informāciju.
Nodokļu atlaižu pieprasīšana. Lai izmantotu pazemināto
tarifu priekšrocības, jums importējošās valsts muitas iestādēm
jāiesniedz atbilstoši dokumenti. Pie katra ES tirdzniecības
nolīguma ir uzskaitīti tie dokumenti, kas jums būs nepieciešami.
Kā laist savu preci tirgū? Access2Markets ir pieejama
visa jums nepieciešamā informācija gan par atbilstības
novērtēšanas sertifikātiem iekārtām, gan veselības
sertifikātiem akvakultūras produktiem, gan arī marķējumiem
apstrādātiem pārtikas produktiem.
Nevarat izprast savas preces izcelsmes noteikumus?
ROSA - Access2Markets pašnovērtējuma rīks jums palīdzēs!

Pielāgojiet tiešsaistes pieredzi savām vajadzībām
Vēlaties uzzināt jaunāko informāciju
Uzziniet tirdzniecības jaunumus un sekojiet notikumiem
svarīgākajos tirgos.
Vēlaties uzzināt vairāk par preču vai pakalpojumu
tirdzniecību? Apskatiet mūsu rokasgrāmatas, skaidrojumu,
pamācības un BUJ.
Vajadzīga informācija jūsu valodā? Access2Markets
ir pieejams visās 24 ES oficiālajās valodās.
Esat ceļā? Access2Markets ir optimizēts lietošanai viedtālruņos
un planšetdatoros.
Paskatieties, kā citi mazie uzņēmumi izmanto ES tirdzniecības
nolīgumu sniegtās priekšrocības un pastāstiet mums savu
veiksmes stāstu:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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