
Access2Markets
Twój punkt dostępu do unijnych informacji handlowych

Czy chcesz eksportować lub importować produkty lub usługi? Chcesz wiedzieć, jakie cła należy płacić  
lub jakich zasad przestrzegać? Jeśli prowadzisz małą firmę i chcesz ją wprowadzić na rynki międzynarodowe,  

to portal Access2Markets jest dla Ciebie.

Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu i wiele innych.  
Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, mamy wszystko, czego potrzebujesz.

Czy chcesz poznać podstawy?

Eksport poza UE lub import do UE

Access2Markets zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów 
dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie. Przy pomocy My Trade Assistant możesz 
sprawdzić informacje dla każdego produktu.

 Każdy produkt ma swój kod. Można go znaleźć  
na portalu Access2Markets. Będziesz potrzebować 
kodu, aby wiedzieć, jakie cła i podatki krajowe 
lub lokalne musisz zapłacić.

 Dowiedz się, jakich procedur i formalności należy 
przestrzegać.

 Access2Markets wymienia zasady i wymagania 
dla poszczególnych produktów.

 Jeśli dopiero zaczynasz, nasze przewodniki opisują 
krok po kroku cały proces importu i eksportu.

 Z kim się skontaktować? Na portalu 
Access2Markets znajdują się dane kontaktowe 
organów celnych i innych organów publicznych w 
krajach UE i poza jej granicami.

 Czy masz problemy z eksportem? Poinformuj 
nas, jeśli napotykasz na bariery na danym rynku lub 
sprawdź istniejące bariery w naszej bazie danych.

trade.ec.europa.eu/ 
access-to-markets
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Poznaj możliwości

Spraw, by Twoja firma była zawsze na bieżąco

Korzyści płynące z umów handlowych UE 

Dostosuj swoje doświadczenie online do swoich potrzeb 

 Wszystkie transakcje handlowe UE w skrócie. Zobacz, 
jak Twoja firma może na nich skorzystać. Access2Markets 
wymienia je wszystkie wraz ze szczegółami dotyczącymi reguł 
pochodzenia, ochrony własności intelektualnej UE, inwestycji, 
rynków zamówień publicznych i wielu innych.

 Dowiedz się, jak obniżyć opłaty celne. Aby skorzystać z 
obniżonych taryf, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty 
organom celnym kraju przywozu. Każda umowa handlowa  
UE zawiera listę wymaganych dokumentów.

 Jak wprowadzić swój produkt na rynek? Access2Markets 
ma wszystkie potrzebne informacje, czy to o świadectwach 
oceny zgodności maszyn, świadectwach zdrowia dla produktów 
akwakultury, czy o etykietach dla żywności przetworzonej.

 Masz trudności ze zrozumieniem reguł pochodzenia dla 
swojego produktu? Na portalu Access2Markets znajdziesz 
narzędzie do samooceny ROSA, które Ci w tym pomoże!

 Bądź na bieżąco z informacjami handlowymi lub śledź 
najnowsze wydarzenia na kluczowych dla Ciebie rynkach. 

 Chcesz wiedzieć więcej o handlu towarami i usługami?  
Zapoznaj się z przewodnikami, objaśnieniami, tutorialami  
i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

 Potrzebujesz informacji w swoim języku?  
Portal Access2Markets jest dostępny we wszystkich  
24 językach urzędowych UE

 Jesteś ciągle w biegu? Portal Access2Markets jest 
zoptymalizowany dla smartfonów i tabletów.

 Zobacz, jak inne małe przedsiębiorstwa czerpią korzyści z 
transakcji handlowych UE i opowiedz nam swoją historię 
sukcesu::

TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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Twój punkt dostępu do unijnych 

informacji handlowych
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