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Norite eksportuoti arba importuoti produktus ar paslaugas? Norite žinoti, kokius mokesčius mokėti ar
kokių taisyklių laikytis? Jei esate mažoji įmonė ir norite plėstis į tarptautinę rinką, Access2Markets yra jums.
Naujojoje svetainėje Patekimo į rinką duomenų bazė, ES prekybos pagalbos tarnyba ir daug kitų priemonių
yra sujungta į vieną. Mes turime viską, ko jums reikia, nesvarbu, ar ką tik pradėjote verslo veiklą,
ar esate patyrę rinkos dalyviai.

Eksportas už ES ribų arba importas į ES
Norite žinoti esminius punktus?
Access2Markets yra viskas, ką reikia žinoti apie muitus, mokesčius, produktams taikomas taisykles ir reikalavimus,
kurių turi laikytis visos ES šalys ir daugiau nei 120 kitų rinkų visame pasaulyje. My Trade Assistant galima
peržvelgti informaciją apie kiekvieną produktą.
Kiekvienas produktas turi kodą. Jį galite rasti
Access2Markets. Šio kodo jums reikės, norint
sužinoti, kokius muitus ir nacionalinius ar
vietinius mokesčius turėsite mokėti.
Sužinokite, kokių procedūrų ir formalumų reikia
laikytis.
Access2Markets išvardytos produktams taikomos
taisyklės ir reikalavimai pagal produktus.
Jei ką tik pradėjote verslo veiklą, mūsų žingsnis po
žingsnio vadovuose aprašomas visas importo ir
eksporto procesas.
Į ką kreiptis? Access2Markets pateikti muitinių ir
kitų valdžios institucijų ES šalyse ir užsienio šalyse
kontaktiniai duomenys.

Patiriate sunkumų eksportuodami? Praneškite
mums, jei susiduriate su kliūtimis konkrečioje
rinkoje, arba peržvelkite esamas kliūtis mūsų
duomenų bazėje.

ES prekybos susitarimų privalumai
Norite sužinoti apie galimybes?

Visų ES prekybos susitarimų apžvalga. Sužinokite, kaip jūsų
įmonė galėtų pasinaudoti šiais susitarimais. Jie visi išvardyti
Access2Markets kartu su išsamia informacija apie prekių kilmės
taisykles, ES intelektinės nuosavybės apsaugą, investavimą,
viešųjų pirkimų rinką ir kita.
Muito nuolaidų taikymas. Norėdami pasinaudoti
sumažintais tarifais, turėsite pateikti reikiamus dokumentus
importuojančiosios valstybės muitinei. Kiekviename ES prekybos
susitarime išvardyti reikalingi dokumentai.
Kaip pateikti savo produktus rinkai? Access2Markets yra
visa informacija, kurios jums gali reikėti – nuo atitikties vertinimo
sertifikatų mašinoms ar veterinarijos sertifikatų akvakultūros
produktams iki perdirbto maisto ženklinimo.
Sunkiai suprantamos jūsų produktui taikomos prekių kilmės
taisyklės? ROSA - jums padės Access2Markets savarankiško
vertinimo priemonė!

Pritaikykite internetinę patirtį savo reikmėms
Norite gauti naujausią informaciją?
Neatsilikite nuo prekybos naujienų ir sekite naujausius
pokyčius savo pagrindinėse rinkose.
Norite daugiau sužinoti apie prekybą? Access2Markets rasite
paaiškinimus, mokymus ir DUK.
Reikia informacijos jūsų gimtąja kalba? Access2Markets
galima skaityti visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis.
Keliaujate? Access2Markets optimizuotas išmaniesiems
telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.
Sužinokite, kaip ES prekybos susitarimų privalumais naudojasi
kitos mažosios įmonės, ir papasakokite mums savo sėkmės
istoriją:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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