при започването или разширяването на бизнес вече не е
необходимо да работите с множество органи (търговски регистри,
министерства, местни органи, професионални органи и т.н.) на
различни равнища (национално, регионално и местно) – можете
да извършите изискваните процедури за осъществяване на бизнес
чрез „единични звена за контакт“:
портали за електронни административни услуги, достъпни чрез
интернет,
предоставящи ясна и изчерпателна информация за процедурите
и специфичните изисквания,
позволяващи ви да извършвате изискваните процедури онлайн
(като регистрация в търговски и професионални регистри,
получаване на разрешителни или лицензии, подаване на
декларации и т.н.)1,
можете да подавате изискваната информация и документи,
ще получавате решения, разрешителни и т.н. по електронен път.

Пример
Строително дружество от Полша иска да установи стопанска дейност
в Швеция. Управителите могат да отидат на интернет страницата на
шведското единично звено за контакт и да получат информация за
изискванията за откриване на клон в Швеция. Така полското
дружество ще може да изпрати всички изисквани документи,
заявления и т.н. по електронен път чрез единичното звено за контакт и
да получи всички решения, разрешителни и т.н. по същия начин.
По подобен начин шведско дружество, което иска да открие клон в
собствената си държава, ще може да попълни всички необходими
документи, заявления и др. по електронен път чрез шведското
единично звено за контакт и да получи всички решения, разрешителни
и др. по същия начин.

ДОСТЪП ДО ПОРТАЛА, ПРЕНАСОЧВАЩ КЪМ ЕДИНИЧНИТЕ
ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС, МОЖЕТЕ
ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕС:

http://ec.europa.eu/eu-go

1

 ържавите от ЕС не са задължени да предвиждат извършването на данъчни и
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КАК СЕ УЛЕСНЯВА ТРАНСГРАНИЧНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА УСЛУГИ ?
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„Единични звена за контакт“ във всички държави от ЕС —
една-единствена инстанция, където можете да получите
информация и да осъществите процедурите, възползвайки
се от удобството на офиса или на дома си.

Ако възнамерявате да предоставяте услугите си в други
държави от ЕС, без да създавате дружество или клон в тях,
можете да се възползвате от:
Свободен достъп и свободно предоставяне на услуги в
други държави от ЕС

За тези изисквания, които държавите от ЕС все още имат право
да налагат на входящите доставчици на услуги, можете да
получите изцяло съответната информация и да извършите всички
процедури чрез „единичните звена за контакт“ (вж. по-горе)
чрез интернет или с други електронни средства.

ДА УЛЕСНИМ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА БИЗНЕСА

Не е необходимо предприятията да се установяват в други
държави от Европейския съюз— услугите могат да се предоставят
транс-гранично от държавата по произход.
По този начин можете да проучвате нови пазари без големи
инвестиции.
Когато прекосявате граница, за да предоставяте услуги в
друга държава от ЕС, обикновено няма да ви е необходимо
да извършвате административни процедури и да изпълните
изискванията на тази държава– например няма да е
необходимо да сте получили предварителни разрешения.
Държавата, в която предоставяте услугата, може да налага
своите изисквания единствено ако има валидни причини за
това и при много ограничен кръг от обстоятелства.

ДИРЕКТИВА ЗА УСЛУГИТЕ

Посетете интернет страницата на Директивата
за услугите:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/
services-dir/index_en.htm
Посетете портала на единичните звена за контакт:
http://ec.europa.eu/eu-go

Пример
Трансгранични услуги са следните: ветеринар, установен във
Франция, пътува през граница до Германия, за да дава домашни
консултации; архитект, установен в Обединеното кралство, проектира
къща за отдих в Кипър; екскурзовод, установен в Латвия, придружава
група туристи, посещаващи Унгария.

По-малко административни
изисквания
По-бързи процедури
По-лесен достъп до пазара

?
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИРЕКТИВАТА ЗА УСЛУГИТЕ ?

ЗАЩО ДИРЕКТИВАТА ЗА УСЛУГИТЕ Е ВАЖНА ЗА ВАС ?

КАКВО Е ПРЕДВИДЕНО В ДИРЕКТИВАТА ЗА УСЛУГИТЕ ?

Директивата за услугите е европейски правен акт, с който се цели
да се улеснят предприятията при предоставянето или ползването
на услуги в Европейския съюз. Тя изисква всички държави в
Европейския съюз да премахнат редица правни и административни
бариери. Тя ще улесни:

Малките и средни предприятия (МСП) са гръбначният стълб на
европейската икономика. Те представляват около 98 % от всички
дружества в Европа и са основният източник на растеж и създаване
на работни места.

Директивата е не само законодателен акт, който трябва да се
пренесе в националното право. В нея се излага цялостна програма за
модернизация за държавите от ЕС. Тази програма за модернизация
ще бъде от полза за МСП, когато те искат да останат в рамките на
националния пазар или да излязат извън него.

установяването на предприятия от сектора на услугите, т.е.
случаите, когато отделен предприемач или предприятие иска да
се установи за постоянно (като дружество или клон) в собствената
си държава или в друга държава от Европейския съюз.
Например: дърводелец от Унгария, който иска да създаде
предприятие в Швеция или испанско дружество, което иска да
учреди нов обект за търговия на дребно в собствената си държава.

Например: архитект, който е установен във Франция, получава
поръчка за проект на къща в Германия или организатор на
мероприятия от Финландия иска да проведе фестивал на открито
в Естония.

Бариерите се отразяват не само на МСП, които планират да
осъществяват дейност в чужбина. Дългите и сложни процедури,
непрозрачните изисквания и други подобни бариери са също толкова
обременителни и за онези МСП, които развиват дейност единствено на
националния (или на регионалния или на местния) пазар.

Директивата обхваща широк набор от дейности по предоставянето на
услуги, като например:
дистрибуторска търговия
(включително търговия на дребно
и търговия на едро със стоки и
услуги)

=

строителни услуги

=

занаятчийски услуги

=

повечето професионални услуги
(като услугите, предоставяни от
правни и данъчни консултанти,
архитекти, ветеринари)
услуги, свързани с бизнеса
(реклама, услуги за подбор на
персонала, пълномощници по
патентоване)

=

туризъм (като туристически
агенции, екскурзоводи)

=

услуги по настаняване и хранене
(като хотелски, ресторантъорски
и кетъринг услуги)

=

услуги във връзка с образование
и обучение (като частни
университети, езикови училища)

=

услуги, свързани с недвижими
имоти

=

услуги по поддържане на
домакинството (като почистване,
частни детегледачки или
градинарски услуги)

Всяка държава от ЕС трябва:

Да отстрани обременителните правни и административни
бариери, които пречат на предприятията да се установяват и
да предоставят услугите си в собствената им държава или в
друга държава от ЕС.

трудности при получаването на информация за формалностите,
необходимост да се осъществи връзка с голям брой органи за
получаването на различни разрешителни,

КАКВИ УСЛУГИ ВЛИЗАТ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВАТА
ЗА УСЛУГИТЕ ?

=

Тези бариери включват:

трансграничното предоставяне на услуги, т.е. случаите, когато
предприятие, което вече е установено в държава от Европейския
съюз иска да предоставя услуги в друга държава от Европейския
съюз, без да се установява за постоянно в нея,

Директивата за услугите е приета на 12 декември 2006 г. Тя трябва
да бъде изцяло приложена във всички държави на ЕС до 28 декември
2009 г.

=

Преобладаващата част от МСП работят единствено на собствения си
местен или национален пазар. В някои случаи това е избор във връзка
с бизнеса, но има и случаи, когато това се дължи на многобройни
правни и административни бариери в държавите от ЕС, които правят
излизането извън националните пазари скъпо и отнемащо време.

продължителни и усложнени процедури.

Директивата за услугите е приета, за да се отстранят много
от тези бариери.

Да създаде „единични звена за контакт“, чрез които
предприятията да могат да получават информация и да
осъществяват необходимите административни процедури.
Да си сътрудничи с администрациите на другите
държави от ЕС, за да се избегне дублирането на
проверките на предприятията и значително да се намали
административната тежест за тях.

КАКВИ СА КОНКРЕТНИТЕ ПОЛЗИ ЗА ВАС ?

С КАКВО СЕ УЛЕСНЯВА СЪЗДАВАНЕТО И
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА БИЗНЕС ?
Независимо от това дали възнамерявате да започнете или да
разширите бизнеса си в друга държава от ЕС или в собствената си
държава, сега можете да се възползвате от:
Опростени процедури и по-малко обработка на документи за МСП
държавите от ЕС трябва да премахнат неоправданите или
прекомерно обременителни процедури за предоставяне
на разрешения (например процедури за издаване на
разрешителни, лицензии и др.) или да ги заменят с по-малко
ограничителни изисквания като опростени декларации
разрешителните, лицензиите и др. по принцип трябва да се
предоставят за неограничен период от време и да са валидни на
цялата територия на държавата
по принцип, ако на дадено заявление не бъде даден
отговор в рамките на определения краен срок, се счита,
че разрешителното, лицензията и т.н. са предоставени на
предприятието (принципа на „мълчаливо съгласие“)
трябва да се премахнат дискриминационните или особено
ограничителни изисквания – включително например:

Вие можете:

Да създадете ново предприятие или клон при опростени
и по-бързи процедури в собствената си държава или в
чужбина.
По-лесно да предоставяте услуги в други държави от EC,
без да е необходимо да създавате предприятие там.

=	изисквания

за националност или място на
установяване/местожителство;

=	тестове

за „икономическите потребности“ (например
изисквания предприятията да правят оценки на пазара,
за да „докажат“ на органите, че има търсене за техните
услуги);

=	задължения

Да получавате информация и да извършвате
необходимите административни процедури на едно
място във вяка държава („единични звена за контакт“).
Да получите лесен достъп до по-широк кръг услуги за
вашето предприятие.

за получаване на финансови гаранции
или застраховка от оператори, установени в същата
държава.

органите трябва да приемат документи, издавани в друга
държава от ЕС; те могат да изискват оригинални документи или
легализирани преводи единствено в ограничен брой случаи.

