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ΣΤΗΝ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΑΝ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ,
ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ

ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

> Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να συστήσετε:
>
>

τη δική σας επιχείρηση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ,
στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και στο Λίχτενστάιν
υποκατάστημα υπάρχουσας επιχείρησης που έχει την
έδρα της στην ΕΕ και είναι ήδη καταχωρισμένη σε μια
χώρα της ΕΕ.

> Οι απαιτήσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, όλες όμως

οι χώρες ενθαρρύνονται να επιτύχουν ορισμένους στόχους
για να συμβάλουν στη σύσταση νέων επιχειρήσεων:
> σύσταση επιχείρησης σε τρεις εργάσιμες ημέρες το πολύ
> κόστος μικρότερο των 100 ευρώ
> ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέσω ενιαίου
διοικητικού φορέα
> διεκπεραίωση όλων των διατυπώσεων καταχώρισης
μέσω του διαδικτύου
> καταχώριση μιας εταιρείας σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω
του διαδικτύου (μέσω εθνικών σημείων επαφής).

> Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους διάφορα
είδη χρηματοδότησης και βοήθειας.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/startup_el
> Εθνικά σημεία επαφής:
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

> Αν έχετε καταχωρισμένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

(π.χ. ως αρχιτέκτονας ή ξεναγός) στη χώρα όπου ζείτε, μπορείτε
να παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς
να χρειάζεται να συστήσετε εκεί επιχείρηση ή υποκατάστημα.

> Η δυνατότητα αυτή θα σας φανεί χρήσιμη αν θέλετε:
>
>
>

να παρέχετε εκεί τις υπηρεσίες σας προσωρινά,
να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε συγκεκριμένο πελάτη
που ζει εκεί,
να δοκιμάσετε την αγορά προτού επεκτείνετε την
επιχείρησή σας εκεί.

> Κατά κανόνα, μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας στο

εξωτερικό χωρίς να υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με όλες
τις διοικητικές διαδικασίες και τους κανόνες της συγκεκριμένης
χώρας. Ίσως όμως χρειαστεί να ενημερώσετε τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές ότι θα παρέχετε υπηρεσίες στη χώρα τους.

> Αν παρέχετε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές θα φορολογούνται πάντα στη
χώρα του πελάτη. Το σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής
θυρίδας (MOSS) σάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε αυτές τις
υπηρεσίες στην ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε σε κάθε
χώρα στην οποία παρέχετε υπηρεσίες.
> Ακόμη και αν η επιχείρησή σας έχει την έδρα της εκτός ΕΕ,
μπορείτε να επωφεληθείτε από το σύστημα MOSS.

> Μην θεωρείτε ότι μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες χωρίς

να συστήσετε επιχείρηση σε τοπικό επίπεδο. Το αν μπορείτε
ή όχι εξαρτάται από το πόσο συχνά, για πόσο καιρό και πόσο
τακτικά θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες, καθώς από το είδος
υπηρεσιών που παρέχετε.

> Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, απαγορεύονται οι διακρίσεις
μεταξύ αποδεκτών υπηρεσιών λόγω της ιθαγένειας ή του
τόπου διαμονής τους. Αυτό σημαίνει ότι:
> έχετε αυτομάτως δικαίωμα να λάβετε υπηρεσίες από
επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ•
> δεν μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή υπηρεσιών
σε δυνητικούς πελάτες από άλλες χώρες της ΕΕ ούτε
να τους μεταχειριστείτε διαφορετικά χωρίς βάσιμο λόγο•

> Εάν πραγματοποιείτε διαδικτυακές πωλήσεις, δεν μπορείτε
να αρνηθείτε την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες σε άλλες
χώρες της ΕΕ χωρίς βάσιμο λόγο.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/services_el
και https://europa.eu/youreurope/moss_el

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΩΛΕΙΤΕ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ;

> Ως επιχείρηση που πραγματοποιεί συναλλαγές στην

Ευρώπη, μπορείτε να επωφελείστε από την ενιαία αγορά
της ΕΕ και από ορισμένες εμπορικές ρυθμίσεις με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Τα προϊόντα σας μπορούν, συνεπώς,
να κυκλοφορούν ελεύθερα σε αυτό το έδαφος χωρίς
επιπλέον επιβαρύνσεις ή ποσοτικούς περιορισμούς.
Η δυνατότητα αυτή είναι γνωστή ως ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων.

> Μόλις το προϊόν σας εισέλθει στην ΕΕ, ακόμη και αν έχει

κατασκευαστεί εκτός ΕΕ, μπορεί να μεταφερθεί ελεύθερα
σε όλη την ΕΕ. Να θυμάστε ότι είναι υποχρεωτική
η διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων κατά την εισαγωγή
και εξαγωγή προϊόντων μεταξύ χώρας της ΕΕ και χώρας εκτός
ΕΕ (περιλαμβανομένων αυτών που επωφελούνται από την
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, στην περίπτωση αυτή:
ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, η Ελβετία, η Τουρκία,
η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος).

> Αν τα προϊόντα σας πληρούν τους εναρμονισμένους κανόνες
της ΕΕ (που στοχεύουν στην προστασία των καταναλωτών,
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος), μπορούν να
μεταφέρονται ελεύθερα εντός της ΕΕ, δηλαδή χωρίς κανένα
περιορισμό.

> Αν τα προϊόντα σας δεν υπόκεινται σε εναρμονισμένους

κανόνες, μπορεί να υπόκεινται σε εθνικούς κανόνες. Στην
περίπτωση αυτή, θα μπορείτε ακόμη να επωφελείστε από
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με βάση την αρχή
της αμοιβαίας αναγνώρισης.

> Περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν σε ορισμένα προϊόντα

τα οποία αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον, π.χ. για λόγους
προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων
ή των φυτών, του περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας
ή της δημόσιας ηθικής.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/selling_el
ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ;

> Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και το

επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα
αυτή, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των
επαγγελματικών σας προσόντων προτού αρχίσετε να ασκείτε
το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

> Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικά κατοχυρωμένο αν
για την άσκησή του απαιτούνται η κατοχή ειδικού τίτλου
σπουδών, η επιτυχής συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις
ή η εγγραφή σε επαγγελματικό φορέα.

> Αν το επάγγελμά σας δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη

χώρα σας, αλλά είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της
ΕΕ στην οποία θέλετε να εργαστείτε, ενδέχεται να χρειαστεί
να αποδείξετε ότι ασκούσατε το επάγγελμά σας στη χώρα σας
για τουλάχιστον ένα από τα τελευταία δέκα χρόνια.

> Κατά την υποβολή αίτησης για παροχή υπηρεσιών στο

εξωτερικό, οι αρχές μπορεί να ζητήσουν επικυρωμένα
αντίγραφα και/ή μεταφράσεις ορισμένων βασικών εγγράφων
από ορκωτούς μεταφραστές.

> Αφού αναγνωριστούν τα επαγγελματικά σας προσόντα,
ενδέχεται να σας ζητηθεί ακόμη να εγγραφείτε
σε επαγγελματικό φορέα, ώστε να μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τον επαγγελματικό σας τίτλο και
να αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/pq_el

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
https://europa.eu/youreurope/business_el
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