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Vrei să exporți sau să imporți produse sau servicii? Vrei să știi ce taxe ai de plătit sau ce reguli trebuie să respecți?
Dacă ai o afacere mică și vrei să o aduci la nivel internațional, Access2Markets este exact soluția de care ai nevoie.
Noul portal web combină Baza de date pentru accesul pe piață, Centrul de asistență comercială în UE și multe altele într-un
singur instrument de căutare. Fie că ești la început sau ești deja un comerciant cu experiență, avem aici tot ce ai nevoie.

Export în afara UE sau import în interiorul UE
Vrei să ai cunoștințele de bază?
Pe Access2Markets găsești tot ceea ce trebuie să știi despre taxe, impozite, norme și cerințe pentru produse aplicabile în toate
statele UE și în peste alte 120 de piețe din întreaga lume. Caută informații despre fiecare produs în My Trade Assistant.
Fiecare produs are un cod. Poți găsi acest cod pe
Access2Markets. Vei avea nevoie de cod pentru a ști
ce taxe vamale și impozite naționale sau locale
ai de plătit.
Află ce proceduri și formalități trebuie să urmezi.
Pe Access2Markets găsești normele și cerințele
pentru produse aplicabile fiecărui produs în parte.
Dacă ești doar la început, ghidul nostru pas cu pas
îți descrie întregul proces de import-export.
Pe cine să contactezi? Pe Access2Markets găsești
datele de contact ale autorităților vamale și ale
autorităților publice din țările UE și din afara Uniunii.

Întâmpini probleme la export? Ia legătura cu noi
dacă întâmpini bariere comerciale într-o anumită piață
sau caută în baza noastră de date barierele comerciale
des întâlnite.

Beneficii ale acordurilor comerciale ale UE
Vrei să afli mai multe despre oportunități?

Toate acordurile comerciale ale UE la un clic distanță.
Află cum poate beneficia afacerea ta de pe urma lor. Pe
Access2Markets le găsești pe toate, cu informații detaliate despre
normele de proveniență, protejarea proprietății intelectuale în UE,
investiții, piețe pentru achiziții publice și multe altele.
Cum îți obții reducerea de taxe. Pentru a beneficia de tarife
reduse, va trebui să prezinți documentele corespunzătoare
autorităților vamale din țara importatoare. Fiecare acord comercial
al UE pune la dispoziție documentele de care ai nevoie.
Cum să îți plasezi produsul pe piață? Pe Access2Markets
găsești toate informațiile de care ai nevoie, fie că este vorba
de certificate de evaluare a conformității pentru echipamente,
de certificate sanitare pentru produse de acvacultură sau de
etichetarea alimentelor procesate.
Normele de proveniență pentru produsul tău sunt greu
de înțeles? ROSA - instrumentul de autoevaluare de pe
Access2Markets îți va veni în ajutor!

Adaptează-ți experiența online nevoilor tale
Fii la curent în orice moment
Fii la curent în orice moment sau urmărește ultimele
știri de pe piețele importante pentru tine.
Vrei să afli mai multe despre comerțul cu bunuri și servicii?
Consultă ghidurile, explicațiile, cursurile noastre practice și
Întrebările frecvente.
Ai nevoie de informații în limba ta? Pe Access2Markets
găsești toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Ești mobil? Platforma Access2Markets este optimizată pentru
smartphone-uri și tablete.
Vezi cum și alte mici afaceri beneficiază de acordurile
comerciale ale UE și spune-ne povestea ta de succes:
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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