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2006 merkataritza-politika

administrazio-kontratazioa
RT administrazio-kontratua (0436)
RT aduana-zergaz besteko oztopoa (2021)
RT herri-ogasuna (2436)
RT salgaien joan-etorri askea (2021)
RT sektore publikoa eta pribatua elkartzea
[V4.2] (0436)
NT1 administrazio-kontratuaren adjudikazioa
NT1 eskaintzen aurkezpena
RT lehia (4031)
NT1 hornidura-kontratua
NT1 lizitazioa
RT lehia (4031)
NT1 obra-kontratua
NT1 zerbitzu-emakida
RT zerbitzu publikoa (0436)
NT1 zerbitzu-kontratua
NT1 zuzeneko kontratazioa

esportazio-politika
RT esportatzeko lizentzia (2011)
RT esportazio-prezioa (2451)
RT esportazioa (2016)
RT esportazioen gaineko karga (2446)
RT esportazioen murrizketa (2021)
RT industria esportatzailea (6806)
NT1 esportatzeagatiko ordainarazpena
RT esportazioen gaineko karga (2446)
NT1 esportazioen bidezko diru-sarrera
RT Stabex (1016)
NT1 esportazioen dibertsifikazioa
NT1 esportazioen finantzaketa
RT dumping-a (4031)
RT lehia (4031)
NT2 esportaziorako diru-laguntza
RT esportaziorako laguntza (1606)
NT2 esportaziorako itzulketa
RT Erkidegotik kanpoko trukea (2006)
RT esportaziorako laguntza (1606)
RT Merkatu Antolakunde Bateratua (5606)
RT munduko merkatuko prezioa (2451)
RT NBBEF-Bermea (1021)
RT nekazaritzako soberakina (5611)
NT2 esportaziorako kreditua
RT esportaziorako laguntza (1606)
RT laguntza publikoa (1606)
NT2 esportaziorako zerga-arinketa
RT aduana-zergen eskubideen itzulketa (2011)
NT2 konpentsazio-finantzaketa
RT ordainketa-balantza (2406)
2007-02-05

NT1 esportazioen kontrola
RT arma-merkataritza (0821)
RT armamentuak ez ugaritzea (0816)
RT arte-merkataritza (2831)
RT erabilera bikoitzeko ondasuna (6411)

inportazio-politika
RT inportatzeko lizentzia (2011)
RT inportazio-prezioa (2451)
RT inportazioen gaineko karga (2446)
RT inportazioen murrizketa (2021)
RT protekzionismoa (1606)
NT1 inportatzeagatiko ordainarazpena
RT nekazaritzako ordainarazpena (1021)
NT1 inportazioen ordezpena
NT1 inportazioen zaintza
NT1 inportaziorako itzulketa
NT1 inportaziorako kreditua

merkataritza-politika
RT aduana-zergen politika (2011)
RT babes-klausula (0806)
RT eskaintza eta eskaria (2016)
RT merkataritzako akordioa (2021)
RT merkataritzako lankidetza (0811)
NT1 barne-merkataritza
RT barneko merkatua (2006)
NT1 bidezko merkataritza
RT balio bereko ondorioa duen neurria (2021)
RT gizarte-ekonomia (1621)
RT gizarte-klausula (2021)
RT protekzionismoa (1606)
NT1 esku hartzeko erakundea
RT nekazaritza-politika (5606)
NT1 estatu-merkataritza
NT1 kanpo-merkataritza
RT kanpoko merkatua (2006)
NT1 lehentasun orokorrak
RT aduana-zergako kontingentea (2011)
RT aduana-zergei buruzko akordioa (2011)
RT garatzen ari den herrialdea (1611)
RT GATT (2021)
RT jatorrizko produktua (2021)
RT lehentasunezko aduana-zerga (2011)
RT Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio
Batuen Konferentzia (7606)
RT merkataritzako politika bateratua (2006)
NT1 merkataritza-arauak
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RT merkataritzako informazioa (2031)
NT2 legez kontrako trafikoa
RT arma-merkataritza (0821)
RT arte-merkataritza (2831)
RT delitu ekonomikoa (1216)
RT droga-trafikoa (1216)
RT ezkutuko ekonomia (1621)
RT faltsifikatzea (6416)
RT iruzurra (1216)
RT organoen salerosketa (2826)
NT2 merkataritzako lizentzia
NT2 merkataritzako ordutegia
RT merkataritzako banaketa (2036)
NT1 merkataritzaren sustapena
RT merkataritzako trukea (2016)
NT2 merkatazaritza- eta industria-ganbera
RT industria-egitura (6806)
NT1 merkatuan esku hartzea
RT esku hartzeko politika (1606)
RT finantza-arloko esku-hartzea (2421)
RT Merkatu Antolakunde Bateratua (5606)
NT2 merkatu-plangintza
RT plangintza ekonomikoa (1606)
NT2 merkatuaren babesa
RT entente horizontala (4031)
RT protekzionismoa (1606)
NT2 merkatuaren euspena
NT3 abaguneko stock-a
NT3 esku hartzeko erosketa
NT3 esku hartzeko stock-a
NT3 merkatutik erretiratzea
RT erretiratze-prezioa (2451)
NT2 merkatuaren zaintza
NT1 merkatuaren antolaketa
RT kopuruaren murrizketa (2021)
RT Merkatu Antolakunde Bateratua (5606)
RT merkatuaren banaketa (4031)
NT1 merkatuaren erregularizazioa
RT egonkortze ekonomikoa (1611)
RT ekoizpenaren birmoldaketa (5611)
RT NBBEF-Bermea (1021)
RT nekazaritzako politika bateratua (5606)
RT prezioen egonkortasuna (2451)
NT1 merkatuaren liberalizazioa
RT desarauketa (1606)
RT trukeen liberalizazioa (2021)
NT1 merkatuaren zabalkuntza
NT1 merkaturako irispidea
NT1 transakzioak arautzea
RT finantza-transakzioa (2421)
RT ordainketa-balantza (2406)

merkataritza-zuzenbidea
RT banku-zuzenbidea (2416)
RT faltsifikatzea (6416)
2007-02-05

RT
RT
RT
RT
RT
RT

kokatze-eskubidea (4406)
lehia-zuzenbidea (4031)
merkataritzako egintza (2031)
merkataritzako funtsa (2036)
merkataritzako jurisdikzioa (1226)
merkataritzako nazioarteko zuzenbidea

(1231)
RT patenteen zuzenbidea (6416)
RT porrota (4006)
RT sozietate-zuzenbidea (4006)
NT1 kanbio-zuzenbidea
RT banku-dirua (2411)
RT kreditu-titulua (2411)
NT1 merkataritzako kontratua
RT kontratua (1211)
NT1 merkataritzako tartekaritza
RT Eztabaidak Ebazteko Organoa (2021)
RT merkataritzako liskarra (2021)
RT nazioarteko merkataritza (2021)

merkataritzako politika bateratua
RT aduana-batasuna (2011)
RT aduana-zergen politika bateratua (2011)
RT diru-laguntzaren aurkako prozedura (4031)
RT Erkidegoaren politika (1016)
RT GATT (2021)
RT lehentasun orokorrak (2006)
RT lehentasunezko aduana-zerga (2011)
RT Merkatu Antolakunde Bateratua (5606)
NT1 EE tratamendutik baztertzea
NT1 Erkidego barruko trukea
NT1 Erkidegoaren lehentasuna
RT nekazaritzako politika bateratua (5606)
NT1 Erkidegotik kanpoko trukea
RT esportaziorako itzulketa (2006)
NT1 lehentasunezko akordioa
RT lehentasunezko aduana-zerga (2011)
RT Magreb (7221)
RT Mashrek (7226)
NT1 Nimexe
RT nomenklatura konbinatua (2011)
NT1 trukeen mekanismo osagarria

merkatua
RT eskaintza eta eskaria (2016)
RT garraioaren merkatua (4806)
RT nekazaritza-merkatua (5606)
NT1 barneko merkatua
RT barne-kontsumoa (2026)
RT barne-merkataritza (2006)
RT merkatu bakarra (1016)
NT2 eskualde-merkatua
NT1 Erkidegoko merkatua
RT Erkidegoko nekazaritza-merkatua (5606)
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NT1 kanpoko merkatua
RT kanpo-merkataritza (2006)
NT1 nazioarteko merkatua
RT nazioarteko merkataritza (2021)
NT1 oinarrizko produktuen merkatua

2007-02-05

RT oinarrizko produktua (2021)
RT oinarrizko produktuei buruzko akordioa
(2021)
RT oinarrizko produktuen prezioa (2451)
NT2 salgaien burtsa
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2011 aduana-zergei buruzko politika

aduana-arauak
RT aduana-lankidetza (0811)
RT ondasun pertsonala (2026)
NT1 aduana
NT2 aduanako lanbidea
NT1 aduana-agiria
NT2 agiri bakarra
NT2 esportatzeko lizentzia
RT esportazio-politika (2006)
NT2 inportatzeko lizentzia
RT inportazio-politika (2006)
NT2 osasun-ziurtagiria
RT osasun-arloko legeria (2841)
NT2 zirkulazio-ziurtagiria
RT aduana-frankizia (2011)
NT1 aduana-zorra
NT1 aduanako balioa
RT inportazioa (2016)
NT1 aduanako formalitatea
NT2 formalitateen sinplifikazioa
NT1 aduanako iruzurra
RT iruzurra (1216)
NT1 aduanako kontrola
RT Erkidegoaren barruko muga (1231)
NT1 zona frankoa
RT zona franko industriala (6806)

aduana-zerga
RT aduana-batasuna (2011)
RT aduana-tarifa bateratua (2011)
RT aduana-zergazko oztopoa (2021)
RT protekzionismoa (1606)
RT salgaien joan-etorri askea (2021)
NT1 aduana-eskubideak
RT ATBren eskubideak (1021)
RT balio bereko ondorioa duen neurria (2021)
RT dumping-aren aurkako eskubideak (4031)
NT1 aduana-zergen goia
NT1 aduana-zergen nomenklatura
NT2 aduana-zergen zehaztapena
NT2 nomenklatura konbinatua
RT Nimexe (2006)
NT1 igarotze-eskubidea

aduana-zergen politika
RT Aduanen Mundu Erakundea (7621)
RT merkataritza-politika (2006)
2007-02-05

RT protekzionismoa (1606)
NT1 aduana-batasuna
RT aduana-lankidetza (0811)
RT aduana-zerga (2011)
RT batasun ekonomikoa (1621)
RT integrazio ekonomikoa (1606)
RT merkataritzako politika bateratua (2006)
NT1 aduana-eskubideak etetea
NT1 aduana-eskubideen berrezarpena
NT1 aduana-eskubideen ezabaketa
NT1 aduana-frankizia
RT zerga-frankizia (2446)
RT zirkulazio-ziurtagiria (2011)
NT1 aduana-harmonizazioa
RT legerien hurbilketa (1011)
NT1 aduana-zergako kontingentea
RT lehentasun orokorrak (2006)
RT produktu sentikorra (2021)
NT1 aduana-zergei buruzko akordioa
RT lehentasun orokorrak (2006)
RT nazioarteko akordioa (0806)
NT1 aduana-zergen eskubideen itzulketa
RT esportaziorako zerga-arinketa (2006)
NT1 aduana-zergen negoziazioa
RT merkataritzako akordioa (2021)
RT Munduko Merkataritza Antolakundea (2021)
RT nazioarteko negoziazioa (0806)
NT2 Dillon Negoziazioa
NT2 Kennedy Negoziazioa
NT2 Merkataritzaren Hedapenari buruzko Legea
NT2 Tokioko Negoziazioa
NT2 Uruguaiko Negoziazioa
NT1 aduana-zergen salbuespena
NT1 aduana-zergen txikipena
RT trukeen liberalizazioa (2021)
NT1 lehentasunezko aduana-zerga
RT jatorrizko produktua (2021)
RT lehentasun orokorrak (2006)
RT lehentasunezko akordioa (2006)
RT merkataritzako politika bateratua (2006)
RT posta-tarifa (3226)
NT1 merkataritza askeko eremua
RT Arushako Hitzarmena (1016)
RT Europako Merkataritza Askeko Elkartea
(7611)
RT integrazio ekonomikoa (1606)
RT merkataritza askerako akordioa (2021)
RT Merkataritza Askerako Erdialdeko Europako
Akordioa (7611)
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aduana-zergen politika bateratua
RT aduana-zergazko oztopoa (2021)
RT babes-klausula (0806)
RT merkataritzako politika bateratua (2006)
NT1 aduana-tarifa bateratua
RT aduana-zerga (2011)
RT ATBren eskubideak (1021)
RT baliabide propioak (1021)
NT2 Europako Erkidegoen Aduana Zerga
Integratua
NT1 EE aduana-lurraldea
NT1 Erkidegoko iragaitza
NT1 konpentsazio-karga
RT inportazioa (2016)
RT nekazaritzako politika bateratua (5606)

2007-02-05

Erkidegoaren aduana-araubidea
NT1 aduana-araubide etenarazlea
NT2 aduana-gordailua
RT biltegiratzea (2036)
NT2 aduanako eraldaketa
NT2 aduanako iragaitza
RT aduana-zigilupeko garraioa (4806)
NT2 aldi baterako onarpena
RT berresportazioa (2016)
NT2 hobekuntza aktiboa
RT berresportazioa (2016)
NT2 hobekuntza pasiboa
RT berrinportazioa (2016)
NT1 esportazioaren aduana-araubidea
NT1 praktika askea
RT inportazioa (2016)
RT jatorrizko produktua (2021)
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2016 truke ekonomikoak

eskaintza eta eskaria
RT analisi ekonomikoa (1631)
RT merkataritza-politika (2006)
RT merkataritzako balantza (2406)
RT merkatu-ekonomia (1621)
RT merkatua (2006)
RT prezioen eraketa (2451)

hornikuntza
RT energia-hornikuntza (6606)
RT hornitzailea (2036)
NT1 autohornikuntza
NT2 autohornikuntza-tasa
RT nekazaritzako produktua (5631)
RT produktuetarako diru-laguntza osagarria
(5606)
NT1 eskasia
RT elikagai-laguntza (0811)
NT1 hornikuntzaren balantzea
NT1 hornikuntzaren segurtasuna

merkataritzako trukea
RT merkataritzako balantza (2406)
RT merkataritzako trukeen espezializazioa
(2021)
RT merkataritzako trukeen osagarritasuna
(2021)
RT merkataritzaren sustapena (2006)
RT trukeen liberalizazioa (2021)
NT1 esportazioa

2007-02-05

RT esportazio-politika (2006)
RT esportazioen gaineko karga (2446)
RT esportaziorako asegurua (2431)
RT mugaketarako akordioa (2021)
NT2 berresportazioa
RT aldi baterako onarpena (2011)
RT hobekuntza aktiboa (2011)
NT2 Erkidegoaren esportazioa
NT1 inportazioa
RT aduanako balioa (2011)
RT inportazio-monopolioa (4031)
RT inportazioen gaineko karga (2446)
RT konpentsazio-karga (2011)
RT praktika askea (2011)
NT2 berrinportazioa
RT hobekuntza pasiboa (2011)
NT2 Erkidegoaren inportazioa
NT1 konpentsazio-merkataritza
NT1 merkataritzako balioa
NT2 truke-baldintzak
RT merkataritzako balantza (2406)
NT1 nekazaritzako trukea
RT konpentsazio monetarioko kopurua (5606)
RT nekazaritza-politika (5606)
RT nekazaritzaren eta merkataritzaren arteko
harremanak (5611)
NT1 produktukako trukea
RT oinarrizko produktuei buruzko akordioa
(2021)
NT1 trukaketa
RT ezkutuko ekonomia (1621)
NT1 truke-kopurua
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2021 nazioarteko merkataritza

merkataritzako harremanak
NT1 akordio sektoriala
NT1 Azukrearen Protokoloa
RT AKOB herrialdeak (7231)
RT azukrea (6021)
RT Lomeko I. Hitzarmena (1016)
NT1 Hainbat Zuntz Motari buruzko Akordioa
RT ehungintza (6841)
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko
harremanak (0806)
NT1 merkataritza askerako akordioa
RT Europako Esparru Ekonomikoa (1016)
RT Europako Merkataritza Askeko Elkartea
(7611)
RT merkataritza askeko eremua (2011)
RT Merkataritza Askerako Erdialdeko Europako
Akordioa (7611)
RT trukeen liberalizazioa (2021)
NT1 merkataritzako akordioa
RT aduana-zergen negoziazioa (2011)
RT babes-klausula (0806)
RT EE merkataritzako akordioa (1016)
RT garatzen ari den herrialdea (1611)
RT merkataritza-politika (2006)
RT merkataritzako lankidetza (0811)
RT merkatu bateratua (1621)
RT nazioarteko akordioa (0806)
NT1 merkataritzako liskarra
RT Eztabaidak Ebazteko Organoa (2021)
RT merkataritzako tartekaritza (2006)
NT1 mugaketarako akordioa
RT automugaketa (4031)
RT esportazioa (2016)
RT merkaturatzearen mugaketa (4031)
NT1 oinarrizko produktuei buruzko akordioa
RT jatorrizko produktua (2021)
RT nazioarteko akordioa (0806)
RT oinarrizko produktua (2021)
RT oinarrizko produktuen merkatua (2006)
RT prezioen egonkortasuna (2451)
RT produktu sentikorra (2021)
RT produktukako trukea (2016)
NT2 funts erkidea
NT2 stock erregulatzailea
RT oinarrizko produktuen prezioa (2451)

nazioarteko merkataritza
RT merkataritzako nazioarteko zuzenbidea
(1231)
2007-02-05

RT merkataritzako tartekaritza (2006)
RT nazioarteko ekonomia (1621)
RT nazioarteko harremanak (0806)
RT nazioarteko lehia (4031)
RT nazioarteko merkatua (2006)
NT1 Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko
merkataritza
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko
harremanak (0806)
NT1 GATT
RT babes-klausula (0806)
RT lehentasun orokorrak (2006)
RT merkataritzako politika bateratua (2006)
NT2 Habanako Gutuna
NT2 jatorrizko produktua
RT hirugarren herrialdea (0811)
RT inportazioen murrizketa (2021)
RT lehentasun orokorrak (2006)
RT lehentasunezko aduana-zerga (2011)
RT oinarrizko produktuei buruzko akordioa
(2021)
RT praktika askea (2011)
NT3 jatorri-ziurtagiria
NT2 nazio faboratuena
NT2 produktu sentikorra
RT aduana-zergako kontingentea (2011)
RT oinarrizko produktuei buruzko akordioa
(2021)
NT2 salgaien joan-etorri askea
RT administrazio-kontratazioa (2006)
RT aduana-zerga (2011)
RT merkataritza-askatasuna (1236)
RT merkatu bakarra (1016)
NT1 herrialde-taldeen arteko trukeak
NT1 herrialdeen arteko trukeak
NT1 Incoterms
NT1 Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko
merkataritza
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko
harremanak (0806)
NT1 lanaren nazioarteko zatiketa
NT2 merkataritzako trukeen erregionalizazioa
NT2 merkataritzako trukeen espezializazioa
RT ekoizpenaren espezializazioa (6406)
RT merkataritzako trukea (2016)
NT2 merkataritzako trukeen osagarritasuna
RT elkarren mendekotasun ekonomikoa (1611)
RT merkataritzako trukea (2016)
NT1 merkataritzako nazioarteko tartekaritza
NT1 Munduko Merkataritza Antolakundea
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RT aduana-zergen negoziazioa (2011)
RT globalizazioa (1606)
RT kultur salbuespena (2831)
NT2 Eztabaidak Ebazteko Organoa
RT merkataritzako liskarra (2021)
RT merkataritzako tartekaritza (2006)
NT2 gizarte-klausula
RT bidezko merkataritza (2006)
RT gizarte-araua (2821)
NT2 jabetza intelektualaren eskubideei buruzko
akordioa
RT industria-jabetza (6416)
NT2 merkataritzari lotutako inbertsio-neurriak
RT inbertsioa (2426)
NT2 Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio
Nagusia
NT1 oinarrizko produktua
RT oinarrizko produktuei buruzko akordioa
(2021)
RT oinarrizko produktuen merkatua (2006)
RT oinarrizko produktuen prezioa (2451)
NT2 lehengaia
NT1 trukeen liberalizazioa
RT aduana-zergen txikipena (2011)
RT merkataritza askerako akordioa (2021)
RT merkataritzako trukea (2016)
RT merkatuaren liberalizazioa (2006)

trukeen murrizketa

2007-02-05

RT lehiaren murrizketa (4031)
RT protekzionismoa (1606)
RT zehapen ekonomikoa (0806)
NT1 aduana-zergaz besteko oztopoa
RT administrazio-kontratazioa (2006)
RT elkar ezagutzearen printzipioa (1011)
RT laguntza publikoa (1606)
NT2 balio bereko ondorioa duen neurria
RT aduana-eskubideak (2011)
RT bidezko merkataritza (2006)
NT2 balio bereko ondorioa duen ordainarazpena
NT2 kopuruaren murrizketa
RT merkatuaren antolaketa (2006)
NT2 oztopo teknikoa
RT albaitaritzako legeria (5606)
RT arau biologikoa (5206)
RT legeria fitosanitarioa (5606)
RT merkaturatze-araua (2031)
RT normalizazioa (6411)
RT osasun-arloko legeria (2841)
NT1 aduana-zergazko oztopoa
RT aduana-zerga (2011)
RT aduana-zergen politika bateratua (2011)
NT1 esportazioen murrizketa
RT erabilera bikoitzeko teknologia (6411)
RT esportazio-politika (2006)
NT1 inportazioen murrizketa
RT inportazio-politika (2006)
RT inportazioen gaineko karga (2446)
RT jatorrizko produktua (2021)
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2026 kontsumoa

kontsumitzailea
NT1 kontsumitzaileen arloko politika
NT1 kontsumitzaileen babesa
RT abusuzko publizitatea (4031)
RT etxebizitza-zuzenbidea (2846)
RT fabrikatzailearen erantzukizuna (1211)
RT janarien kutsadura (5216)
RT janarien segurtasuna (2841)
RT lehiaren murrizketa (4031)
RT osasun publikoa (2841)
RT prezioen publizitatea (2451)
RT publizitatea (2031)
NT2 kontsumitzaileen mugimendua
RT gizarte-mugimendua (0431)
RT iritzi-mugimenduak (0431)
NT2 kontsumitzaileentzako informazioa
RT etiketa soziala (4006)
RT etiketatzea (2031)
NT3 Kontsumitzailearen Informaziorako
Europako Agentzia
NT2 produktuaren kalitatea
RT fabrikatzailearen erantzukizuna (1211)
RT fabrikazio industriala (6411)
RT jatorri-deitura (2031)
RT kalitate-marka (2031)
RT kalitate-zirkulua (4021)
RT lehiakortasuna (4006)
RT marka (6416)
RT merkaturatze-araua (2031)
RT nekazaritzako produktuen kalitatearen
kontrola (5606)
NT3 produktuaren deitura
RT etiketatzea (2031)
RT jatorri-deitura (2031)
RT kalitate-marka (2031)
RT marka (6416)
NT3 produktuaren iraupena
NT2 produktuaren segurtasuna
RT fabrikatzailearen erantzukizuna (1211)
RT fabrikazio industriala (6411)
RT substantzia toxikoa (5216)
NT3 produktu akastuna
RT fabrikatzailearen erantzukizuna (1211)
NT1 kontsumitzaileen portaera
RT aurrezpena (1626)
RT merkatu-azterketa (2031)
NT2 erosteko ohitura
RT kontsumoari buruzko inkesta (2031)
NT2 jan-ohitura
RT elikadura-gastua (2026)
2007-02-05

RT nutrizioa (2841)
NT2 kontsumitzaileen motibazioa
RT kontsumoari buruzko inkesta (2031)

kontsumoa
RT agregatu ekonomikoa (1626)
RT bizi-maila (1626)
RT erosteko ahalmena (1626)
RT kontsumoaren gaineko zerga (2446)
RT kontsumorako kreditua (2416)
NT1 autokontsumoa
RT iraupeneko nekazaritza (5616)
NT1 azken kontsumoa
RT agregatu ekonomikoa (1626)
NT1 barne-kontsumoa
RT barneko merkatua (2006)
RT energiaren erabilera (6606)
NT1 elikadura-gastua
RT bizi-kostua (1611)
RT jan-ohitura (2026)
RT janarien prezioa (2451)
RT nutrizioa (2841)
NT1 familia-kontsumoa
RT familia-aurrekontua (1626)
RT familia-errenta (1626)
NT1 industria-kontsumoa
RT energiaren erabilera (6606)
NT1 janari-kontsumoa
RT nutrizioa (2841)
RT ur-kontsumoa (5206)
NT1 kontsumo-eskaria
RT kontsumoari buruzko inkesta (2031)
NT1 kontsumo-gastua
RT bizi-kostua (1611)
RT familia-aurrekontua (1626)
RT kontsumoari buruzko inkesta (2031)
NT1 kontsumo-gizartea
NT1 munduko kontsumoa
NT1 per capita kontsumoa
NT1 zarrastelkeria
RT ondasun iragankorra (2026)
RT zarrastelkeriaren aurkako borroka (5206)

ondasun eta zerbitzuak
RT nazio-kontabilitatea (1626)
NT1 ekipamendu-ondasuna
NT1 ekoizpen-ondasuna
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NT1 erabilitako ondasuna
NT1 kontsumo-ondasuna
NT2 kontsumo handiko produktua
NT1 ondasun iragankorra
RT zarrastelkeria (2026)
NT1 ondasun iraunkorra
NT1 ondasun pertsonala
RT aduana-arauak (2011)
NT1 zerbitzua
RT hirugarren sektorea (1621)
RT zerbitzu-enpresa (4011)

2007-02-05

NT2
NT2
NT2
NT2

RT zerbitzugintza (2031)
RT zerbitzugintza askea (4406)
doako zerbitzua
interes orokorreko zerbitzua
RT zerbitzu publikoa (0436)
RT zerbitzugintza (2031)
ordaindutako zerbitzua
zerbitzu unibertsala
RT monopolioa (4031)
RT posta-zerbitzua (3226)
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2031 merkaturatzea

merkataritzako egintza
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
NT1 alogera
RT higiezin-errentamendua (2846)
RT ibilgailuen alogera (4811)
NT1 erosketa
RT erosketa-kooperatiba (2036)
RT erosketa-prezioa (2451)
NT2 kreditu bidezko erosketa
RT korriturik gabeko kreditua (2416)
RT merkataritzako kreditua (2416)
NT1 finantza-errentamendua
RT merkataritzako kreditua (2416)
NT1 salmenta
RT entente bertikala (4031)
RT entente horizontala (4031)
RT merkataritzako banaketa (2036)
RT saldu osteko zerbitzua (2031)
RT salmenta-agentzia (4031)
RT salmenta-prezioa (2451)
RT saltzeko ukoa (4031)
NT2 enkante bidezko salmenta
NT2 etxez etxeko salmenta
RT kale-merkataritza (2036)
NT2 galduzko salmenta
RT prezio txikitua (2451)
NT2 handizkako salmenta
RT handizkako merkataritza (2036)
RT handizkako prezioa (2451)
NT2 kredituzko salmenta
RT kontsumorako kreditua (2416)
RT korriturik gabeko kreditua (2416)
RT merkataritzako kreditua (2416)
NT2 salmenta deskontuduna
RT merkataritzako sustapena (2031)
RT prezio txikitua (2451)
NT2 txikizkako salmenta
RT aleko prezioa (2451)
RT txikizkako merkataritza (2036)
RT txikizkako prezioa (2451)
NT2 urrutiko salmenta
NT3 merkataritza elektronikoa
RT eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2] (2031)
RT Internet (3226)
NT4 sinadura elektronikoa
RT datuen babesa (3236)
RT froga (1221)
NT2 zergarik gabeko salmenta
RT zergarik gabeko prezioa (2451)
2007-02-05

NT2 zuzeneko salmenta
NT1 zerbitzugintza
RT geldialdietako laguntza (4826)
RT interes orokorreko zerbitzua (2026)
RT zerbitzu-enpresa (4011)
RT zerbitzua (2026)
RT zerbitzuen industria (6846)
RT zerbitzuetako langileak (6846)
RT zerbitzugintza askea (4406)

merkaturatzea
RT etiketa soziala (4006)
RT harreman publikoak (3226)
RT merkataritzako banaketa (2036)
RT merkataritzako enpresa (4011)
RT merkaturatzearen mugaketa (4031)
NT1 jatorri-deitura
RT kalitate oneneko ardoa (6021)
RT produktuaren deitura (2026)
RT produktuaren kalitatea (2026)
NT1 kalitate-marka
RT produktuaren deitura (2026)
RT produktuaren kalitatea (2026)
NT2 etiketa ekologikoa
RT baso-ziurtagiria (5636)
NT1 merchandising-a
NT2 produktua merkaturatzea
NT1 merkataritza-agerpena
NT1 merkataritzako estatistika
RT estatistika (1631)
RT estatistika ekonomikoa (1631)
RT industria-estatistika (6806)
NT1 merkataritzako informazioa
RT marka (6416)
RT merkataritza-arauak (2006)
NT1 merkataritzako sustapena
RT salmenta deskontuduna (2031)
NT2 babesa
RT mezenasgoa (2831)
NT1 merkatu-azterketa
RT kontsumitzaileen portaera (2026)
NT2 kontsumoari buruzko inkesta
RT erosteko ohitura (2026)
RT inkesta ekonomikoa (1631)
RT kontsumitzaileen motibazioa (2026)
RT kontsumo-eskaria (2026)
RT kontsumo-gastua (2026)
NT1 merkaturatze-araua
RT oztopo teknikoa (2021)
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RT pisuak eta neurriak (6411)
RT produktuaren kalitatea (2026)
NT1 merkatuteknia
NT1 publizitatea
RT abusuzko publizitatea (4031)
RT konparaziozko publizitatea (4031)
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT ontziratzea (2031)
NT2 eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2]
RT merkataritza elektronikoa (2031)
RT posta elektronikoa (3226)
RT telefono mugikorra (3226)
NT2 publizitate-aurrekontua
NT2 publizitatearen eragina
RT eraginari buruzko azterlana (1631)
NT1 saldu osteko zerbitzua
RT salmenta (2031)
NT1 saltzeko baimena
RT homologazioa (6411)

2007-02-05

produktua atontzea
RT janarien teknologia (6036)
NT1 botilatzea
NT1 enbalatzeko egokitzapena
NT1 etiketatzea
RT kontsumitzaileentzako informazioa (2026)
RT marka (6416)
RT normalizazioa (6411)
RT produktuaren deitura (2026)
RT trazabilitatea (6416)
NT1 ontziratzea
RT biodegradagarritasuna (5206)
RT hutsaren industria (6846)
RT publizitatea (2031)
NT2 ontziraketa-produktua
RT gai plastikoen industria (6811)
RT paper-orearen eta paperaren industria (6836)
RT produktu kimikoa (6811)
RT produktu kutsatzailearen ziozko gordailua
(5206)
NT1 produktu atondua
NT1 solteko produktua
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2036 banaketa

biltegiratzea
RT aduana-gordailua (2011)
RT biltegiratze-kostua (4026)
RT janariak biltegiratzea (6036)
RT produktu galkorra (6026)
RT produktu kimikoa (6811)
RT produktu sukoia (5216)
RT siloa (5626)
RT substantzia arriskutsua (5216)
RT substantzia toxikoa (5216)
NT1 biltegiratzeko ahalmena
NT1 stock-a
RT nekazaritzako soberakina (5611)
NT2 stock pribatua
NT2 stock publikoa

merkataritzako banaketa
RT banaketa esklusiboa (4031)
RT banaketa selektiboa (4031)
RT banaketa-kostua (4026)
RT merkataritzako enpresa (4011)
RT merkataritzako ordutegia (2006)
RT merkaturatzea (2031)
RT salmenta (2031)
NT1 bezeria
NT1 ematea
RT pleita (4806)
NT1 handizkako merkataritza
RT handizkako prezioa (2451)
RT handizkako salmenta (2031)
NT2 erosketa-kooperatiba
RT erosketa (2031)
NT2 nazio-intereseko merkatua
NT1 hornitzailea
RT hornikuntza (2016)
NT1 merkataria

2007-02-05

NT2 komisioduna
NT2 merkataritzako bitartekoa
NT1 merkataritzako banatzailea
NT2 birsaltzailea
NT2 emakidaduna
NT2 gordailuzaina
NT1 merkataritzako funtsa
RT jardueraren ezarketa (4006)
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
NT1 merkataritzako lanbidea
NT2 merkataritzako agentea
NT2 merkataritzako artekaria
NT2 salmentako langileak
NT1 txikizkako merkataritza
RT enpresa indibiduala (4011)
RT jardueraren amaiera (4006)
RT txikizkako prezioa (2451)
RT txikizkako salmenta (2031)
NT2 autozerbitzua
NT2 banatzaile automatikoa
NT2 kale-merkataritza
RT etxez etxeko salmenta (2031)
NT2 merkataritza elkartua
NT2 merkataritza integratua
NT3 deskontu-etxea
NT3 kontsumo-kooperatiba
RT kooperatiba (4016)
NT3 merkataritzako gune handia
NT3 merkataritzako katea
NT2 merkataritza lokabea
RT familia-enpresa (4011)
NT2 merkataritza-zentroa
NT2 merkataritzako frankizia
NT2 salgunea
NT2 saltoki txikia
RT enpresa indibiduala (4011)
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Gai-eremuko terminologia: 20 TRUKE EKONOMIKOAK ETA MERKATARITZAKOAK
abaguneko stock-a (2006)
adierazpen geografiko babestua
USE jatorri-deitura(2031)
adjudikatzeko ahalmena
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
adjudikazio bidezko salmenta
USE enkante bidezko salmenta(2031)
adjudikazio-hartzailea
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
adjudikaziorako irizpidea
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
administrazio-agiri bakarra
USE agiri bakarra(2011)
administrazio-dokumentu bakarra
USE agiri bakarra(2011)
administrazio-emakida
USE administrazio-kontratazioa(2006)
administrazio-klausula orokorren agiria
USE lizitazioa(2006)
administrazio-kontratazioa (2006)
administrazio-kontratuaren adjudikazioa (2006)
administrazio-oztopoa
USE oztopo teknikoa(2021)
aduana (2011)
aduana-agiri bakarra
USE agiri bakarra(2011)
aduana-agiria (2011)
aduana-arauak (2011)
aduana-araubide ekonomikoa
USE aduana-araubide etenarazlea(2011)
aduana-araubide etenarazlea (2011)
aduana-batasuna (2011)
aduana-delitua
USE aduanako iruzurra(2011)
aduana-eremua
USE aduana(2011)
aduana-eskubideak (2011)
aduana-eskubideak etetea (2011)
aduana-eskubideen berreskurapena
USE aduana-zergen eskubideen itzulketa(2011)
aduana-eskubideen berrezarpena (2011)
2007-02-05

aduana-eskubideen ezabaketa (2011)
aduana-eskubideen salbuespena
USE aduana-zergen salbuespena(2011)
aduana-eskubideen txikipena
USE aduana-zergen txikipena(2011)
aduana-eskubideetatik askatzea
USE aduana-zergen salbuespena(2011)
aduana-frankizia (2011)
aduana-gordailua (2011)
aduana-harmonizazioa (2011)
aduana-kontrola
USE aduanako kontrola(2011)
aduana-legeria
USE aduana-arauak(2011)
aduana-legerien harmonizazioa
USE aduana-harmonizazioa(2011)
aduana-nomenklatura
USE aduana-zergen nomenklatura(2011)
aduana-politika
USE aduana-zergen politika(2011)
aduana-politika bateratua
USE aduana-zergen politika bateratua(2011)
aduana-postua
USE aduana(2011)
aduana-prozedura
USE aduanako formalitatea(2011)
aduana-prozeduren harmonizazioa
USE aduana-harmonizazioa(2011)
aduana-tarifa bateratua (2011)
aduana-zerga (2011)
aduana-zerga kentzea
USE aduana-eskubideen ezabaketa(2011)
aduana-zergako kontingentea (2011)
aduana-zergako kontingentearen banaketa
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
aduana-zergako kontingentearen hasiera
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
aduana-zergako kontingentearen kudeaketa
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
aduana-zergaren berrezarpena
USE aduana-eskubideen berrezarpena(2011)
aduana-zergaren etendura
USE aduana-eskubideak etetea(2011)
aduana-zergarik gabeko area
USE zona frankoa(2011)
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aduana-zergaz besteko hesia
USE aduana-zergaz besteko oztopoa(2021)

aduana-zergaz besteko oztopoa (2021)
aduana-zergazko babesa
USE aduana-zergazko oztopoa(2021)
aduana-zergazko hesia
USE aduana-zergazko oztopoa(2021)
aduana-zergazko oztopoa (2021)
aduana-zergei buruzko akordioa (2011)
aduana-zergen eskubideen frankizia
USE aduana-frankizia(2011)
aduana-zergen eskubideen itzulketa (2011)
aduana-zergen espezializazioa
USE aduana-zergen zehaztapena(2011)
aduana-zergen frankizia
USE aduana-frankizia(2011)
aduana-zergen goia (2011)
aduana-zergen kuota
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
aduana-zergen kupoa
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
aduana-zergen negoziazioa (2011)
aduana-zergen nomenklatura (2011)
aduana-zergen partida
USE aduana-zergen nomenklatura(2011)
aduana-zergen politika (2011)
aduana-zergen politika bateratua (2011)
aduana-zergen posizioa
USE aduana-zergen nomenklatura(2011)
aduana-zergen sailkapena
USE aduana-zergen nomenklatura(2011)
aduana-zergen salbuespena (2011)
aduana-zergen txikipena (2011)
aduana-zergen zehaztapena (2011)
aduana-zergetako abantaila
USE lehentasunezko aduana-zerga(2011)
aduana-zergetako kontzesioa
USE lehentasunezko aduana-zerga(2011)
aduana-zergetako lehentasun orokorrak
USE lehentasun orokorrak(2006)
aduana-zergetako lehentasuna
USE lehentasunezko aduana-zerga(2011)
aduana-zorra (2011)
aduanako adierazpena
USE aduanako formalitatea(2011)
aduanako agentea
USE aduanako lanbidea(2011)
2007-02-05

aduanako balioa (2011)
aduanako eginbidea
USE aduanako formalitatea(2011)
aduanako eraldaketa (2011)
aduanako eraldaketaren araubidea
USE aduanako eraldaketa(2011)
aduanako formalitatea (2011)
aduanako funtzionarioa
USE aduanako lanbidea(2011)
aduanako iragaitza (2011)
aduanako iruzurra (2011)
aduanako kontrola (2011)
aduanako lanbidea (2011)
aduanako tarifaren txikipena
USE aduana-zergen txikipena(2011)
aduanetako errenta
USE aduana-zerga(2011)
agiri bakarra (2011)
akordio sektoriala (2021)
akura
USE alogera(2031)
aldi baterako esportazioa
USE aldi baterako onarpena(2011)
aldi baterako inportazioa
USE aldi baterako onarpena(2011)
aldi baterako onarpena (2011)
alogera (2031)
AMF
USE Hainbat Zuntz Motari buruzko
Akordioa(2021)
APDIC
USE jabetza intelektualaren eskubideei buruzko
akordioa(2021)
ATB
USE aduana-tarifa bateratua(2011)
ATBrako onarpena
USE aduana-tarifa bateratua(2011)
autarkia
USE autohornikuntza(2016)
autohornikuntza (2016)
autohornikuntza-gradua
USE autohornikuntza-tasa(2016)
autohornikuntza-tasa (2016)
autokontsumoa (2026)
automugaketarako akordioa
USE mugaketarako akordioa(2021)
autozerbitzua (2036)
autozerbitzuko denda
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USE autozerbitzua(2036)

azken kontsumoa (2026)
azoka
USE merkataritza-agerpena(2031)
Azukrearen Protokoloa (2021)
babesa (2031)
babeslea
USE babesa(2031)
badaezpada merkatutik erretiratzea
USE merkatutik erretiratzea(2006)
bagaje pertsonala
USE ondasun pertsonala(2026)
baldintza orokorren agiria
USE lizitazioa(2006)
balio bereko ondorioa duen neurria (2021)
balio bereko ondorioa duen ordainarazpena (2021)
banaketa handia
USE merkataritzako gune handia(2036)
banaketa-egitura
USE merkataritzako banaketa(2036)
banaketa-politika
USE merkataritzako banaketa(2036)
banaketa-zirkuitua
USE merkataritzako banaketa(2036)
banatzaile automatikoa (2036)
banatzeko bidea
USE merkataritzako banaketa(2036)
barne-kontsumoa (2026)
barne-merkataritza (2006)
barneko merkatua (2006)
beherapenak
USE salmenta deskontuduna(2031)
benetako gordailua
USE aduana-gordailua(2011)
berresportazioa (2016)
berrinportazioa (2016)
bezeria (2036)
bidalketa
USE ematea(2036)
bidezko merkataritza (2006)
bidoia
USE ontziraketa-produktua(2031)
bigarren eskuko materiala
USE erabilitako ondasuna(2026)
biltegia
USE biltegiratzea(2036)
biltegiratze-instalazioa
USE biltegiratzea(2036)
2007-02-05

biltegiratzea (2036)
biltegiratzeko ahalmena (2036)
birsaltzailea (2036)
biztanleko kontsumoa
USE per capita kontsumoa(2026)
bolumenaren egokitzapena
USE enbalatzeko egokitzapena(2031)
botila
USE ontziraketa-produktua(2031)
botilatzea (2031)
Bruselako Nomenklatura
USE aduana-zergen nomenklatura(2011)
DAU
USE agiri bakarra(2011)
denboraldi-amaierako salmenta
USE salmenta deskontuduna(2031)
denda
USE salgunea(2036)
denda-katea
USE merkataritzako katea(2036)
dendak irekitzeko ordua
USE merkataritzako ordutegia(2006)
dendak ixteko ordua
USE merkataritzako ordutegia(2006)
denden ordutegia
USE merkataritzako ordutegia(2006)
deskontu-denda
USE deskontu-etxea(2036)
deskontu-etxea (2036)
deskontudun likidazioa
USE salmenta deskontuduna(2031)
Dillon Negoziazioa (2011)
Dillon Round
USE Dillon Negoziazioa(2011)
doako zerbitzua (2026)
drawback-a
USE aduana-zergen eskubideen itzulketa(2011)
e-merkataritza
USE merkataritza elektronikoa(2031)
EE aduana-lurraldea (2011)
EE tratamendutik baztertzea (2006)
egokitasun-agiria
USE kalitate-marka(2031)
egokitasun-akatsa
USE produktu akastuna(2026)
Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko
merkataritza (2021)
ekipamendu-ondasuna (2026)
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ekoizpen-bidea
USE ekoizpen-ondasuna(2026)

ekoizpen-ondasuna (2026)
ekonomatua
USE kontsumo-kooperatiba(2036)
elikadura-gastua (2026)
emakidaduna (2036)
emate-gastuak
USE ematea(2036)
ematea (2036)
emateko baldintzak
USE ematea(2036)
enbalatzea
USE ontziratzea(2031)
enbalatzeko egokitzapena (2031)
enbalatzeko gaia
USE ontziraketa-produktua(2031)
enbalatzeko produktua
USE ontziraketa-produktua(2031)
enkante bidezko salmenta (2031)
enkante publikoa
USE lizitazioa(2006)
enkante-lehiaketa
USE lizitazioa(2006)
enkantea
USE lizitazioa(2006)
enpresa handizkaria
USE handizkako merkataritza(2036)
epekako erosketa
USE kreditu bidezko erosketa(2031)
epekako salmenta
USE kredituzko salmenta(2031)
erabilera pribatuko gaia
USE ondasun pertsonala(2026)
erabili eta botatzeko ondasuna
USE ondasun iragankorra(2026)
erabilitako ondasuna (2026)
eragiketa triangeluarra
USE konpentsazio-merkataritza(2016)
erakunde adjudikatzailea
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
eremu arteko merkataritza
USE herrialde-taldeen arteko trukeak(2021)
Erkidego barruko merkataritza
USE Erkidego barruko trukea(2006)
Erkidego barruko trukea (2006)
Erkidegoaren aduana-araubidea (2011)
2007-02-05

Erkidegoaren esportazioa (2016)
Erkidegoaren inportazioa (2016)
Erkidegoaren lehentasuna (2006)
Erkidegoaren tratamendutik kanporatzea
USE EE tratamendutik baztertzea(2006)
Erkidegoaren zaintza
USE inportazioen zaintza(2006)
Erkidegoko aduana-kodea
USE aduana-arauak(2011)
Erkidegoko iragaitza (2011)
Erkidegoko merkatua (2006)
Erkidegotik kanpoko merkataritza
USE Erkidegotik kanpoko trukea(2006)
Erkidegotik kanpoko trukea (2006)
erosketa (2031)
erosketa publikoa
USE administrazio-kontratazioa(2006)
erosketa-elkartea
USE erosketa-kooperatiba(2036)
erosketa-kooperatiba (2036)
erosleen elkartea
USE erosketa-kooperatiba(2036)
erosleen taldea
USE erosketa-kooperatiba(2036)
erosteko aukera duen errentamendua
USE finantza-errentamendua(2031)
erosteko ohitura (2026)
erostetxe handiak
USE merkataritzako gune handia(2036)
erregulaziorako stock-a
USE stock erregulatzailea(2021)
errentamendu-prezioa
USE alogera(2031)
errentamendua
USE alogera(2031)
eskaintza
USE eskaintza eta eskaria(2016)
eskaintza bereziak
USE salmenta deskontuduna(2031)
eskaintza eta eskaria (2016)
eskaintzak aurkezteko deialdia
USE lizitazioa(2006)
eskaintzen aurkezpena (2006)
eskaria
USE eskaintza eta eskaria(2016)
eskasia (2016)
eskatu gabeko iragarki-posta elektronikoa
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USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)
eskatu gabeko mezu komertziala
USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)
eskatu gabeko posta elektroniko komertziala
USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)

eskatu gabeko publizitate elektronikoa [V4.2]
(2031)
esku hartzeko erakundea (2006)
esku hartzeko erosketa (2006)
esku hartzeko stock-a (2006)
eskualde-merkatua (2006)
eskubide murriztuko kontingentea
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
eskubiderik gabeko kontingentea
USE aduana-zergako kontingentea(2011)
esportatzeagatiko ordainarazpena (2006)
esportatzeko debekua
USE esportazioen murrizketa(2021)
esportatzeko lizentzia (2011)
esportatzeko oztopoa
USE esportazioen murrizketa(2021)
esportazio-araubidea
USE esportazio-politika(2006)
esportazio-baimena
USE esportatzeko lizentzia(2011)
esportazio-politika (2006)
esportazio-ziurtagiria
USE esportatzeko lizentzia(2011)
esportazioa (2016)
esportazioaren aduana-araubidea (2011)
esportazioaren sustapena
USE merkataritzaren sustapena(2006)
esportazioen bidezko diru-sarrera (2006)
esportazioen dibertsifikazioa (2006)
esportazioen finantzaketa (2006)
esportazioen kontrola (2006)
esportazioen mugaketa
USE esportazioen murrizketa(2021)
esportazioen murrizketa (2021)
esportazioko aduana-zorra
USE aduana-zorra(2011)
esportaziorako diru-laguntza (2006)
esportaziorako Erkidegoaren laguntza
USE esportaziorako itzulketa(2006)
2007-02-05

esportaziorako itzulketa (2006)
esportaziorako kreditua (2006)
esportaziorako zerga-arinketa (2006)
estatu-merkataritza (2006)
estatu-merkataritza duen herrialdea
USE estatu-merkataritza(2006)
etiketa ekologikoa (2031)
etiketatzea (2031)
etxeetako kontsumoa
USE familia-kontsumoa(2026)
etxez etxeko salmenta (2031)
Euroleihatila-kontsumitzaileak
USE Kontsumitzailearen Informaziorako Europako
Agentzia(2026)
Europako Erkidegoen Aduana Zerga Integratua
(2011)
ezkutuko akatsa
USE produktu akastuna(2026)
Eztabaidak Ebazteko Organoa (2021)
familia-kontsumoa (2026)
finantza-errentamendua (2031)
flaskoa
USE ontziraketa-produktua(2031)
formalitateen sinplifikazioa (2011)
franchising kontratu
USE merkataritzako frankizia(2036)
franchising-a
USE merkataritzako frankizia(2036)
frankizia
USE merkataritzako frankizia(2036)
frankizia-araubidean onartzea
USE aduana-frankizia(2011)
frankizia-araubideko inportazioa
USE aduana-frankizia(2011)
frankizia-kontratu
USE merkataritzako frankizia(2036)
frankiziatik baztertzea
USE aduana-frankizia(2011)
funts erkidea (2021)
funtsezko produktua
USE oinarrizko produktua(2021)
galduzko salmenta (2031)
GATS
USE Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio
Nagusia(2021)
GATT (2021)
gehieneko itzulketa
USE esportaziorako itzulketa(2006)
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USE hornikuntzaren segurtasuna(2016)

gizarte aberatsa
USE kontsumo-gizartea(2026)

gizarte-klausula (2021)
gordailuzaina (2036)
gordetegia
USE biltegiratzea(2036)
gutun-azal itxien irekiera
USE lizitazioa(2006)
Habanako Gutuna (2021)
Hainbat Zuntz Motari buruzko Akordioa (2021)
handizkako merkataritza (2036)
handizkako merkatua
USE handizkako merkataritza(2036)
handizkako salmenta (2031)
handizkako saltzailea
USE birsaltzailea(2036)
handizkaria
USE handizkako merkataritza(2036)
herrialde-taldeen arteko trukeak (2021)
herrialdeen arteko trukeak (2021)
hipermerkatua
USE merkataritzako gune handia(2036)
hobekuntza aktiboa (2011)
hobekuntza aktiboaren araubidea
USE hobekuntza aktiboa(2011)
hobekuntza aktiboko trafikoa
USE hobekuntza aktiboa(2011)
hobekuntza pasiboa (2011)
hobekuntza pasiboaren araubidea
USE hobekuntza pasiboa(2011)
hobekuntza pasiboko trafikoa
USE hobekuntza pasiboa(2011)
hornidura
USE ematea(2036)
hornidura-kontratu publikoa
USE hornidura-kontratua(2006)
hornidura-kontratua (2006)
hornidurei buruzko zuzentaraua
USE hornidura-kontratua(2006)
horniketa
USE hornikuntza(2016)
hornikuntza (2016)
hornikuntza-merkatu zentrala
USE nazio-intereseko merkatua(2036)
hornikuntzaren balantzea (2016)
hornikuntzaren segurtasuna (2016)
hornikuntzaren zailtasuna
2007-02-05

hornitzailea (2036)
IAEE aduana-zerga bateratua
USE aduana-tarifa bateratua(2011)
igaro-txartela
USE zirkulazio-ziurtagiria(2011)
igarotze-eskubidea (2011)
igortzea
USE ematea(2036)
inbertsio-ondasuna
USE ekoizpen-ondasuna(2026)
Incoterms (2021)
industria-kontsumoa (2026)
inportatzeagatiko ordainarazpena (2006)
inportatzeko debekua
USE inportazioen murrizketa(2021)
inportatzeko lizentzia (2011)
inportatzeko oztopoa
USE inportazioen murrizketa(2021)
inportazio- eta esportazio-prezioen arteko erlazioa
USE truke-baldintzak(2016)
inportazio-araubide autonomoa
USE inportazio-politika(2006)
inportazio-araubidea
USE inportazio-politika(2006)
inportazio-baimena
USE inportatzeko lizentzia(2011)
inportazio-politika (2006)
inportazio-ziurtagiria
USE inportatzeko lizentzia(2011)
inportazioa (2016)
inportazioen etendura
USE inportazioen murrizketa(2021)
inportazioen mugaketa
USE inportazioen murrizketa(2021)
inportazioen murrizketa (2021)
inportazioen ordezpena (2006)
inportazioen zaintza (2006)
inportazioko aduana-zorra
USE aduana-zorra(2011)
inportaziorako itzulketa (2006)
inportaziorako kreditua (2006)
interes orokorreko zerbitzua (2026)
Interneteko merkataritza
USE merkataritza elektronikoa(2031)
Interneteko publizitatea
USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)
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Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko
merkataritza (2021)
itsasontzi barruko salmenta
USE zergarik gabeko salmenta(2031)
itxurazko gordailua
USE aduana-gordailua(2011)
itzulketaren aurretiazko finkapena
USE esportaziorako itzulketa(2006)
itzulketaren finkapena
USE esportaziorako itzulketa(2006)
itzulketaren zenbatekoa
USE esportaziorako itzulketa(2006)
izakinak
USE stock-a(2036)
jabetza intelektualaren eskubideei buruzko
akordioa (2021)
jan-ohitura (2026)
janari-kontsumoa (2026)
jatorri-deitura (2031)
jatorri-deitura babestua
USE jatorri-deitura(2031)
jatorri-deitura kontrolatua
USE jatorri-deitura(2031)
jatorri-deituraren ziurtagiria
USE jatorri-deitura(2031)
jatorri-izena
USE jatorri-deitura(2031)
jatorri-ziurtagiria (2021)
jatorriari buruzko araua
USE jatorrizko produktua(2021)
jatorrizko produktua (2021)
JD
USE jatorri-deitura(2031)
JDK
USE jatorri-deitura(2031)
kale-merkataritza (2036)
kalez kaleko salmenta
USE etxez etxeko salmenta(2031)
kalez kaleko saltzailea
USE kale-merkataritza(2036)
kalitate-irizpidea
USE produktuaren kalitatea(2026)
kalitate-marka (2031)
kalitate-ziurtagiria
USE kalitate-marka(2031)
kanbio-zuzenbidea (2006)
kanpo-merkataritza (2006)
kanpo-merkataritzaren antolaketa
2007-02-05

USE kanpo-merkataritza(2006)

kanpoko merkatua (2006)
kapital ekoizkorra
USE ekoizpen-ondasuna(2026)
kapital finkoa
USE ekoizpen-ondasuna(2026)
kaxa
USE ontziraketa-produktua(2031)
Kennedy Negoziazioa (2011)
Kennedy Round
USE Kennedy Negoziazioa(2011)
komisioduna (2036)
konpentsazio-eragiketa
USE konpentsazio-merkataritza(2016)
konpentsazio-finantzaketa (2006)
konpentsazio-karga (2011)
konpentsazio-merkataritza (2016)
konpentsaziozko ordainarazpena
USE konpentsazio-karga(2011)
kontingente kuantitatiboa
USE kopuruaren murrizketa(2021)
kontingente-ezarpena
USE kopuruaren murrizketa(2021)
kontingentea
USE kopuruaren murrizketa(2021)
kontrabandoa
USE legez kontrako trafikoa(2006)
kontratazio publikoa
USE administrazio-kontratazioa(2006)
kontratu publikoaren adjudikazioa
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
kontratuaren adjudikazioa
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
kontratuaren egilespena
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
kontrolak gutxitzea
USE formalitateen sinplifikazioa(2011)
kontsumismoa
USE kontsumitzaileen babesa(2026)
kontsumitzailea (2026)
Kontsumitzailearen Informaziorako Europako
Agentzia (2026)
kontsumitzaileen aldeko ekintza-plana
USE kontsumitzaileen babesa(2026)
kontsumitzaileen arloko politika (2026)
kontsumitzaileen babesa (2026)
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kontsumitzaileen defentsa
USE kontsumitzaileen babesa(2026)
kontsumitzaileen elkartea
USE kontsumitzaileen mugimendua(2026)
kontsumitzaileen erakundea
USE kontsumitzaileen mugimendua(2026)
kontsumitzaileen eskubideak
USE kontsumitzaileen babesa(2026)
kontsumitzaileen heziketa
USE kontsumitzaileentzako informazioa(2026)
kontsumitzaileen kooperatiba
USE kontsumo-kooperatiba(2036)

kontsumitzaileen motibazioa (2026)
kontsumitzaileen mugimendua (2026)
kontsumitzaileen portaera (2026)
kontsumitzaileentzako informazioa (2026)
kontsumo handiko produktua (2026)
kontsumo-eskaria (2026)
kontsumo-gastua (2026)
kontsumo-gizartea (2026)
kontsumo-kooperatiba (2036)
kontsumo-ondasun ez-iraunkorra
USE kontsumo-ondasuna(2026)
kontsumo-ondasun iraunkorra
USE kontsumo-ondasuna(2026)
kontsumo-ondasuna (2026)
kontsumo-politika
USE kontsumitzaileen arloko politika(2026)
kontsumoa (2026)
kontsumoari buruzko inkesta (2031)
kopuruaren mugaketa
USE kopuruaren murrizketa(2021)
kopuruaren murrizketa (2021)
kotizazioen egonkortzea
USE merkatuaren erregularizazioa(2006)
kreditu bidezko erosketa (2031)
kredituzko salmenta (2031)
lanaren nazioarteko zatiketa (2021)
leasing kontratua
USE finantza-errentamendua(2031)
leasing-a
USE finantza-errentamendua(2031)
legez aurkako salerosketa
USE legez kontrako trafikoa(2006)
legez kontrako trafikoa (2006)
lehengaia (2021)
2007-02-05

lehentasun orokorrak (2006)
Lehentasun Orokorren Sistema
USE lehentasun orokorrak(2006)
lehentasun-sistema orokorra
USE lehentasun orokorrak(2006)
lehentasunezko aduana-zerga (2011)
lehentasunezko akordioa (2006)
lehiaketa
USE lizitazioa(2006)
lehiaketa murriztua
USE lizitazioa(2006)
lehiaketa publikoa
USE lizitazioa(2006)
lehiaketarako eskaintza
USE eskaintzen aurkezpena(2006)
librekanbioko zona
USE merkataritza askeko eremua(2011)
librekanbiorako akordioa
USE merkataritza askerako akordioa(2021)
librekanbismoa
USE salgaien joan-etorri askea(2021)
lineako merkataritza
USE merkataritza elektronikoa(2031)
lizentzia ematea
USE merkataritzako lizentzia(2006)
lizitazio-espedientea
USE lizitazioa(2006)
lizitazioa (2006)
lizitazioan parte hartzeko gonbita
USE lizitazioa(2006)
lizitazioaren iragarkia
USE lizitazioa(2006)
lizitaziorako deialdia
USE lizitazioa(2006)
lotekako adjudikazioa
USE administrazio-kontratuaren
adjudikazioa(2006)
marketina
USE merkatuteknia(2031)
masa-kontsumorako produktua
USE kontsumo handiko produktua(2026)
masaren egokitzapena
USE enbalatzeko egokitzapena(2031)
merchandising-a (2031)
merkatari txikia
USE saltoki txikia(2036)
merkataria (2036)
merkataritza askea
USE salgaien joan-etorri askea(2021)
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merkataritza askeko eremua (2011)
merkataritza askerako akordioa (2021)
merkataritza birtuala
USE merkataritza elektronikoa(2031)
merkataritza elektronikoa (2031)
merkataritza elkartua (2036)
merkataritza etikoa
USE bidezko merkataritza(2006)
merkataritza ez-sedentarioa
USE kale-merkataritza(2036)
merkataritza integratua (2036)
merkataritza isolatua
USE merkataritza lokabea(2036)
merkataritza lokabea (2036)
Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera
USE merkatazaritza- eta industria-ganbera(2006)
merkataritza-agerpena (2031)
merkataritza-arauak (2006)
merkataritza-aretoa
USE merkataritza-agerpena(2031)
merkataritza-azoka
USE merkataritza-agerpena(2031)
merkataritza-galeria
USE merkataritza-zentroa(2036)
merkataritza-ganbera
USE merkatazaritza- eta industria-ganbera(2006)
merkataritza-gatazka
USE merkataritzako liskarra(2021)
merkataritza-kodea
USE merkataritza-zuzenbidea(2006)
merkataritza-politika (2006)
merkataritza-trafikoaren desbideratzea
USE inportazioen murrizketa(2021)
merkataritza-zentroa (2036)
merkataritza-zuzenbidea (2006)
merkataritzagunea
USE merkataritza-zentroa(2036)
merkataritzako agentea (2036)
merkataritzako akordioa (2021)
merkataritzako arauak
USE merkataritza-arauak(2006)
merkataritzako artekaria (2036)
merkataritzako babesa
USE babesa(2031)
merkataritzako baldintzei buruzko arauak
USE Incoterms(2021)
merkataritzako balioa (2016)
2007-02-05

merkataritzako banaketa (2036)
merkataritzako banatzailea (2036)
merkataritzako bitartekaria
USE merkataritzako artekaria(2036)
merkataritzako bitartekoa (2036)
merkataritzako burtsa
USE salgaien burtsa(2006)
merkataritzako egintza (2031)
merkataritzako enplegatua
USE merkataritzako lanbidea(2036)
merkataritzako erakusketa
USE merkataritza-agerpena(2031)
merkataritzako estatistika (2031)
merkataritzako frankizia (2036)
merkataritzako funtsa (2036)
merkataritzako gune handia (2036)
merkataritzako harremanak (2021)
merkataritzako hesia
USE trukeen murrizketa(2021)
merkataritzako informazioa (2031)
merkataritzako ituna
USE merkataritzako akordioa(2021)
merkataritzako katea (2036)
merkataritzako kontratua (2006)
merkataritzako lanbidea (2036)
merkataritzako legeria
USE merkataritza-zuzenbidea(2006)
merkataritzako liskarra (2021)
merkataritzako lizentzia (2006)
merkataritzako nazioarteko tartekaritza (2021)
merkataritzako negoziazioa
USE merkataritzako akordioa(2021)
merkataritzako ordezkaria
USE merkataritzako agentea(2036)
merkataritzako ordutegia (2006)
merkataritzako oztopoa
USE trukeen murrizketa(2021)
merkataritzako politika bateratua (2006)
merkataritzako publizitatea
USE publizitatea(2031)
merkataritzako sustapena (2031)
merkataritzako tartekaritza (2006)
merkataritzako trukea (2016)
merkataritzako trukeen erregionalizazioa (2021)
merkataritzako trukeen espezializazioa (2021)
merkataritzako trukeen osagarritasuna (2021)
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merkataritzako trukeen sustapena
USE merkataritzaren sustapena(2006)
merkataritzako ustiapena
USE merkaturatzea(2031)
merkataritzarako trabak kentzea
USE trukeen liberalizazioa(2021)

Merkataritzaren Hedapenari buruzko Legea (2011)
merkataritzaren liberalizazioa
USE trukeen liberalizazioa(2021)
merkataritzaren suspertzea
USE merkataritzaren sustapena(2006)
merkataritzaren sustapena (2006)
Merkataritzari buruzko Negoziazio Aldeaniztuna
USE aduana-zergen negoziazioa(2011)
Merkataritzari eta Aduanako Tarifei buruzko Akordio
Nagusia
USE GATT(2021)
merkataritzari lotutako inbertsio-neurriak (2021)
merkatazaritza- eta industria-ganbera (2006)
merkatu beltza
USE legez kontrako trafikoa(2006)
merkatu-analisia
USE merkatu-azterketa(2031)
merkatu-azterketa (2031)
merkatu-plangintza (2006)
merkatua (2006)
merkatua onbideratzea
USE merkatuaren erregularizazioa(2006)
merkatuan esku hartzea (2006)
merkatuan sartzea
USE merkaturatzea(2031)
merkatuaren antolaketa (2006)
merkatuaren babesa (2006)
merkatuaren egitura
USE merkatua(2006)
merkatuaren egoera
USE merkatua(2006)
merkatuaren egonkortzea
USE merkatuaren erregularizazioa(2006)
merkatuaren erregularizazioa (2006)
merkatuaren euspena (2006)
merkatuaren funtzionamendua
USE merkatua(2006)
merkatuaren liberalizazioa (2006)
merkatuaren nazio-antolaketa
USE merkatuaren antolaketa(2006)
merkatuaren oreka
USE merkatuaren erregularizazioa(2006)
2007-02-05

merkatuaren zabalkuntza (2006)
merkatuaren zaintza (2006)
merkatugaien burtsa
USE salgaien burtsa(2006)
merkaturako irispidea (2006)
merkaturatze askea
USE salgaien joan-etorri askea(2021)
merkaturatze-araua (2031)
merkaturatze-kanpaina
USE merkaturatzea(2031)
merkaturatzea (2031)
merkaturatzeko baimena
USE saltzeko baimena(2031)
merkaturatzeko bidea
USE merkataritzako banaketa(2036)
merkatuteknia (2031)
merkatutik erretiratzea (2006)
merkealdia
USE salmenta deskontuduna(2031)
mezu baztergarriak
USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)
MMA
USE Munduko Merkataritza Antolakundea(2021)
muga kuantitatiboa
USE kopuruaren murrizketa(2021)
muga-postua
USE aduana(2011)
muga-zergak kentzea
USE aduana-eskubideak etetea(2011)
muga-zergen eskubideen itzulketa
USE aduana-zergen eskubideen itzulketa(2011)
mugaketa kuantitatiboa
USE kopuruaren murrizketa(2021)
mugaketarako akordioa (2021)
mugako postua
USE aduana(2011)
munduko kontsumoa (2026)
munduko merkataritza
USE nazioarteko merkataritza(2021)
Munduko Merkataritza Antolakundea (2021)
munduko merkatu
USE nazioarteko merkatua(2006)
munduko merkatuaren egoera
USE nazioarteko merkatua(2006)
murriztapenen ezabaketa
USE trukeen liberalizazioa(2021)
nazio faboratuena (2021)
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nazio faboretuenaren klausula
USE nazio faboratuena(2021)

ontzikia
USE ontziraketa-produktua(2031)

nazio-intereseko merkatua (2036)
nazio-merkatua
USE barneko merkatua(2006)
nazioarteko merkataritza (2021)
nazioarteko merkatua (2006)
NCM
USE aduana-zergen negoziazioa(2011)
nekazaritzako produktuen sorburuko merkatua
USE nazio-intereseko merkatua(2036)
nekazaritzako trukea (2016)
Nimexe (2006)
nomenklatura konbinatua (2011)
norberaren gauzak
USE ondasun pertsonala(2026)
obra-kontratu publikoa
USE obra-kontratua(2006)
obra-kontratua (2006)
obrak egiteko kontratua
USE obra-kontratua(2006)
obrei buruzko zuzentaraua
USE obra-kontratua(2006)
oinarri-produktua
USE oinarrizko produktua(2021)
oinarri-produktuei buruzko akordioa
USE oinarrizko produktuei buruzko akordioa(2021)
oinarri-produktuen merkatua
USE oinarrizko produktuen merkatua(2006)
oinarrizko gizarte-araua
USE gizarte-klausula(2021)
oinarrizko produktua (2021)
oinarrizko produktuei buruzko akordioa (2021)
oinarrizko produktuen merkatua (2006)
ondasun ekonomikoa
USE ondasun eta zerbitzuak(2026)
ondasun eta zerbitzuak (2026)
ondasun galkorra
USE ondasun iragankorra(2026)
ondasun iragankorra (2026)
ondasun iraunkorra (2026)
ondasun pertsonala (2026)
ondasun suntsikorra
USE ondasun iragankorra(2026)
ondasunen zirkulazio askea
USE salgaien joan-etorri askea(2021)
ontzia
USE ontziraketa-produktua(2031)

ontziraketa-produktua (2031)
ontziratzea (2031)
oparotasunezko gizartea
USE kontsumo-gizartea(2026)
ordaindutako zerbitzua (2026)
osasun-ziurtagiria (2011)
oztopo teknikoa (2021)
paketatzea
USE ontziratzea(2031)
paketatzeko gaia
USE ontziraketa-produktua(2031)
per capita kontsumoa (2026)
portu askea
USE zona frankoa(2011)
portu frankoa
USE zona frankoa(2011)
postazko salmenta
USE urrutiko salmenta(2031)
potoa
USE ontziraketa-produktua(2031)
praktika askea (2011)
praktika askean jartzea
USE praktika askea(2011)
prezio murriztuko salmenta
USE salmenta deskontuduna(2031)
produktu akastuna (2026)
produktu atondua (2031)
produktu aurre-paketatua
USE produktu atondua(2031)
produktu paketatua
USE produktu atondua(2031)
produktu sentikorra (2021)
produktua atontzea (2031)
produktua merkaturatzea (2031)
produktuaren bizitzaren iraupena
USE produktuaren iraupena(2026)
produktuaren deitura (2026)
produktuaren iraupena (2026)
produktuaren jatorria
USE jatorrizko produktua(2021)
produktuaren kalitatea (2026)
produktuaren segurtasuna (2026)
produktuari balioa ematea
USE merchandising-a(2031)
produktuei buruzko akordioa
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USE oinarrizko produktuei buruzko akordioa(2021)
produktuen zirkulazio askea
USE salgaien joan-etorri askea(2021)

produktukako trukea (2016)
publizitate-aurrekontua (2031)
publizitate-informazioa
USE publizitatea(2031)
publizitate-kanpaina
USE publizitatea(2031)
publizitate-zabalkundea
USE publizitatea(2031)
publizitatea (2031)
publizitatearen eragina (2031)
publizitateko babesa
USE babesa(2031)
puntu berdea
USE etiketa ekologikoa(2031)
saldu osteko zerbitzua (2031)
salerosketa
USE erosketa(2031)
salerosketa klandestinoa
USE legez kontrako trafikoa(2006)
saleroslea
USE merkataria(2036)
salgaien burtsa (2006)
salgaien gordailua
USE biltegiratzea(2036)
salgaien jatorria
USE jatorrizko produktua(2021)
salgaien joan-etorri askea (2021)
salgunea (2036)
salmenta (2031)
salmenta deskontuduna (2031)
salmenta ondoko zerbitzua
USE saldu osteko zerbitzua(2031)
salmenta publikoa
USE enkante bidezko salmenta(2031)
salmenta-egitura
USE merkaturatzea(2031)
salmenta-orduak
USE merkataritzako ordutegia(2006)
salmenta-politika
USE merkaturatzea(2031)
salmenta-zirkuitua
USE merkataritzako banaketa(2036)
salmentako langileak (2036)
salmenten sustapena
USE merkataritzako sustapena(2031)
2007-02-05

saltoki txikia (2036)
saltoki-katea
USE merkataritzako katea(2036)
saltzaile bidaiaria
USE merkataritzako agentea(2036)
saltzaile ibiltaria
USE kale-merkataritza(2036)
saltzailea
USE salmentako langileak(2036)
saltzeko baimena (2031)
saltzeko debekua
USE saltzeko baimena(2031)
sinadura elektronikoa (2031)
solteko produktua (2031)
sor-marka
USE jatorri-deitura(2031)
spam-a
USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)
SPG
USE lehentasun orokorrak(2006)
stock erregulatzailea (2021)
stock pribatua (2036)
stock publikoa (2036)
stock-a (2036)
stock-en maila
USE stock-a(2036)
sukurtsal-katea
USE merkataritzako katea(2036)
supermerkatua
USE merkataritzako gune handia(2036)
sustapen-kanpaina
USE merkataritzako sustapena(2031)
sustapen-salmenta
USE salmenta deskontuduna(2031)
TARIC
USE Europako Erkidegoen Aduana Zerga
Integratua(2011)
telerosketa
USE urrutiko salmenta(2031)
toki-ordezkaria
USE merkataritzako agentea(2036)
tokiko merkatua
USE eskualde-merkatua(2006)
Tokioko Negoziazioa (2011)
Tokyo Round
USE Tokioko Negoziazioa(2011)
Trade Expansion Act
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USE Merkataritzaren Hedapenari buruzko
Legea(2011)

transakzioak arautzea (2006)
transakzioen arauketa
USE transakzioak arautzea(2006)
TRIM
USE merkataritzari lotutako inbertsioneurriak(2021)
TRIP
USE jabetza intelektualaren eskubideei buruzko
akordioa(2021)
trukaketa (2016)
truke konpentsatua
USE konpentsazio-merkataritza(2016)
truke-baldintzak (2016)
truke-balioa
USE merkataritzako balioa(2016)
truke-kopurua (2016)
trukeen araubidea
USE merkataritza-politika(2006)
trukeen liberalizazioa (2021)
trukeen mekanismo osagarria (2006)
trukeen murrizketa (2021)
txikizkako merkataritza (2036)
txikizkako salmenta (2031)
txikizkaria
USE txikizkako merkataritza(2036)
urrutiko salmenta (2031)
urrutitik negoziatutako kontratua
USE urrutiko salmenta(2031)
Uruguaiko Negoziazioa (2011)
Uruguay Round
USE Uruguaiko Negoziazioa(2011)
xehekako merkataritza
USE txikizkako merkataritza(2036)
xehekako salmenta
USE txikizkako salmenta(2031)
xehekaria
USE txikizkako merkataritza(2036)
zabor-posta
USE eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2](2031)
zakua
USE ontziraketa-produktua(2031)
zarrastelkeria (2026)
zerbitzu unibertsala (2026)
zerbitzu-emakida (2006)
zerbitzu-kontratu publikoa
2007-02-05

USE zerbitzu-kontratua(2006)

zerbitzu-kontratua (2006)
zerbitzua (2026)
Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio
Nagusia (2021)
zerbitzugintza (2031)
zergarik gabeko denda
USE zergarik gabeko salmenta(2031)
zergarik gabeko salmenta (2031)
zero eskubidea
USE aduana-zergen salbuespena(2011)
zibermerkataritza
USE merkataritza elektronikoa(2031)
zirkulazio-ziurtagiria (2011)
zona frankoa (2011)
zuzeneko adjudikazioa
USE zuzeneko kontratazioa(2006)
zuzeneko kontratazioa (2006)
zuzeneko salmenta (2031)
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