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DROGI CZYTELNIKU!!!
JEŚLI:
chcesz rozszerzyć działalność swojej
firmy lub przymierzasz się dopiero do
założenia firmy działającej na rynku
wewnętrznym Unii Europejskiej,
TO:
powinieneś przyswoić sobie podstawowe
informacje dotyczące struktur europejskich, państw i narodów Unii,
z którymi będziesz współpracować,
oraz
powinieneś się zastanowić, czy zamierzasz prowadzić działalność w sposób tylko
doraźny – świadcząc tzw. usługi transgraniczne, czy też w formie bardziej ustabilizowanej – zakładając swoje własne przedsiębiorstwo.
DLATEGO:
pierwsza część książki poświęcona została najważniejszym aspektom funkcjonowania UE, podstawowym wiadomościom
na temat rynku UE oraz ramom prawnym,
w których po wejściu Polski do UE przychodzi działać przedsiębiorcom.
Celem trzeciego rozdziału jest przede
wszystkim przedstawienie wymogów uzyskania pozwolenia na prowadzenie określonej działalności gospodarczej,
z uwzględnieniem najważniejszych
i najatrakcyjniejszych dla polskich przedsiębiorców państw europejskich.




Z I części książki dowiesz się zatem:
co to znaczy, że UE jest strukturą otwartą opierającą się na zasadzie
dobrowolności;
jakie są unijne założenia dotyczące zapobiegania dominacji jednych
państw nad innymi, równoważenia interesów narodowych i ogólnoeuropejskich;
na czym polega równoprawność uczestników Wspólnoty;
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jakimi ponadnarodowymi (w sektorze gospodarczym) i międzyrządowymi instytucjami (w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) dysponuje UE;
co oznacza w praktyce zasada przekazania części uprawnień suwerennych państw na rzecz ponadnarodowych instytucji UE;
na czym polega koordynacja działań w UE – jedna z głównych zasad
odnoszących się do polityki strukturalnej i regionalnej oraz wykorzystania funduszy unijnych w tych obszarach;
co należy do elementów quasi-państwowych w UE;

oraz













co decyduje o zakwalifikowaniu Twojej firmy do grupy małych lub
średnich przedsiębiorstw;
na jakiej podstawie prowadzić działalność w UE;
co to jest samozatrudnienie;
co to jest spółka europejska;
w jakich dziedzinach i państwach obowiązują okresy przejściowe na
świadczenie usług;
w jakich formach możesz prowadzić przedsiębiorstwo, mając zarejestrowaną działalność w Polsce;
czy, zakładając firmę, będziesz mieć takie same prawa jak obywatele
innego państwa UE;
czy po zakończeniu działalności będziesz mieć prawo do pozostania
w danym państwie UE;
czy masz prawo do zabezpieczenia socjalnego;
czy przysługuje ci prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania;
czy możesz nabyć na własność nieruchomość;
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czy istnieje obowiązek dokumentowania kwalifikacji zawodowych;
w jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania w wypadku samozatrudnienia;
w jaki sposób założyć przedsiębiorstwo w wybranych państwach.

