Access2Markets

Teie ELi värav kaubandusteabe juurde
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Kas soovite tooteid või teenuseid eksportida või importida? Kas tahate teada, mis tollimakse tasuda või
reegleid järgida? Kui olete rahvusvahelistuda sooviv väikeettevõte, on Access2Markets just teile.
Uus veebiportaal ühendab ühes töövahendis kokku turulepääsuandmebaasi, ELi kaubanduse
peadirektoraadi kasutajatoe ja palju muud. Ükskõik, kas alles alustate või olete kogenud kaupleja, on meil
teie jaoks kõik vajalik olemas.

Ekspordite EList või impordite ELi
On teil vaja teada põhitõdesid?
Access2Markets sisaldab kõike, mida peate teadma tollimaksude, maksude, toote-eeskirjade ja nõuete kohta kõigis ELi
riikides ja enam kui 120 muul turul kogu maailmas. Otsige teavet toodete kaupa rakendusest My Trade Assistant.
Igal tootel on kood. Selle leiate portaalist
Access2Markets. Teil on vaja koodi, et teada saada,
milliseid tollimakse ja riiklikke või kohalikke
makse peate maksma.
Uurige, milliseid protseduure ja formaalsusi
tuleb järgida.
Access2Marketsis on loetletud tootereeglid ja
nõuded toodete kaupa.
Kui alles alustate, kirjeldavad meie üksikasjalikud
juhendid kogu impordi ja ekspordi protsessi.
Kellega ühendust võtta? Portaalil
Access2Markets on ELi riikide ja välismaiste tollija muude riigiasutuste kontaktandmed.

Teil on probleeme eksportimisega? Andke meile
teada, kui teil on takistusi konkreetsel turul või
otsite olemasolevaid tõkkeid meie andmebaasist.

ELi kaubanduslepingutest saadav kasu
uurite võimaluste kohta?

Kõik ELi kaubanduslepingud ühe pilguga. Vaadake,
kuidas teie ettevõte neist kasu võib saada. Portaalis
Access2Markets on need kõik loetletud koos päritolureegleid,
ELi intellektuaalomandi kaitset, investeeringuid, riigihangete
turgusid ja paljut muud puudutavate üksikasjadega.
Tollimaksude vähendamise taotlemine. Vähendatud tariifide
saamiseks peate esitama importiva riigi tollile õiged dokumendid.
Igas ELi kaubanduslepingus loetletakse vajalikud dokumendid.
Kuidas oma toode turule tuua? Portaalis Access2Markets
on kogu vajalik teave, käsitlegu see siis masinate
vastavushindamissertifikaate, vesiviljelustoodete
terviseohutuse tõendeid või töödeldud toitude märgistamist.
Soovite mõista oma toote päritolureegleid?
ROSA - Access2Marketsi enesehindamisvahend aitab!

Kohandage oma veebikogemus vajadustele vastavaks
hoiate oma ettevõtet ajakohasena?
Hoidke end kursis kaubandusuudistega või jälgige uusimaid
arenguid oma põhiturgudel.
Tahate rohkem teada kaupade või teenustega
kauplemisest? Vaadake meie juhendeid, selgitusi, õpetusi ja
KKKsid.
Vajate teavet oma emakeeles? Access2Markets on saadaval
kõigis 24 ELi ametlikus keeles.
Liigute ringi? Access2Markets on optimeeritud nutitelefonide
ja tahvelarvutite jaoks.
Vaadake, kuidas teised väikeettevõtted saavad kasu ELi
kaubandustehingutest ja rääkige meile oma edulugu:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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