Tirgus piekļuves datu bāze (Market Access Database)
Bieži Eiropas Savienības (ES) uzņēmēji izvēlas savu produkciju eksportēt ārpus Eiropas Savienības,
bet nereti rodas neskaidri jautājumi par ievedmuitas likmēm, tarifiem, sertifikāciju, muitas procedūrām u.c.
jautājumiem, tādēļ Eiropas Komisijas Tirdzniecības Ģenerāldirektorāts ir izveidojis brīvi pieejamu tiešsaistes
interneta datu bāzi uzņēmējiem – Tirgus piekļuves datu bāze (Market Access Database - MADB), ar kuras
palīdzību iespējams noskaidrot dažādus tirdzniecības nosacījumus un barjeras ar trešajām valstīm.
MADB ir Eiropas Komisijas Tirdzniecības Ģenerāldirektorāta veidota
datu bāze, kas sniedz informāciju par eksporta tirgiem un tirdzniecības
barjerām ārpus ES;
MADB ir svarīgs ES tirgus izpētes stratēģijas instruments, kas atbalsta
informācijas apriti starp ES institūcijām, dalībvalstīm un uzņēmējiem;

http://madb.europa.eu

MADB ir bezmaksas, interaktīva tiešsaistes datu bāze, kas sniedz
informāciju par piemērojamiem tarifiem, reģistrētajam tirdzniecības
barjerām, statistiku, importa formalitātēm u.c.

Nozīmīgākās MADB izvēlnes:
Tariffs

nodokļu un nodevu likmes

Procedures and Formalities

procedūras un dokumenti, kas nepieciešami muitas formalitāšu kārtošanai

Statistics

preču importa un eksporta apjomi sadalījumā pa valstīm un preču grupām

Trade barriers
Sanitary and Phytosanitary Issues
Rules of Origin
Services for SME
EU Tarrifs

een.ec.europa.eu

tirdzniecības šķēršļi, ar ko ES uzņēmējiem jāsaskaras eksportējot preces uz
trešajām valstīm
sanitārās un fitosanitārās prasības dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes
produkcijas, augu un augu izcelsmes produkcijas preču eksportam
reģionālās prasības, atvieglojumi;
saites uz citām uzņēmējiem noderīgām tīmekļa vietnēm
nodevu un nodokļu likmes precēm, kas tiek importētas ES

Kā izmantot datubāzi MADB?
1. Izvēlēties sadaļas “Tariffs”,
“Procedures and Formalities”
vai “EU Tariffs”

2. Izvēlēties galamērķa valsti

3. Ierakstiet preces HS kodu
(meklējot sadaļā “EU Tariffs”
būs nepieciešams ierakstīt
KN kodu)

•

HS (Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēta sistēma) kodi – sešciparu preces kods,
kas ir vienots visā Eiropas Savienībā;

•

KN (Kombinētās nomenklatūra) kods – HS koda paplašinājums līdz astoņiem cipariem, ja
nepieciešama sīkāka preču klasifikācija. KN kods tiek piešķirts nacionālā līmenī, tādējādi
pēdējie 2 cipari KN kodā dažādās valstīs var mainīties. Latvijā KN kodus katru gadu atjauno
un publicē Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv.

4. Nospiediet pogu “Search”
Tirgus piekļuves datubāze ir pieejama angļu valodā, bet tajā ir pieejamas videoapmācībās 23 ES valodās, to starpā arī latviešu valodā.
Ja jums ir radušies jautājumi, kas ir saistīti ar datubāzes lietošanu vai arī ar preču nosūtīšanu/saņemšanu uz/no ES un citām pasaules
valstīm, sazinieties ar mums.

Kontaktinformācija:
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E -pasts: info@een.lv
www.een.lv

www.Facebook.com/EEN.Latvia
www.Twitter.com/EEN_Latvia
www.linkedin.com
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