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Inledning
I den här broschyren kan du läsa om dina rättigheter och möjligheter på EU:s inre
marknad. Driver du ett mindre företag? Här får du hjälp att hitta finansiärer, nå nya
marknader och minska byråkratin. Här finns också tips och råd för dig som vill studera,
arbeta, resa eller handla på nätet i andra EU-länder. Den inre marknaden innebär fördelar
och möjligheter för alla.
Den inre marknaden har förändrat vårt sätt att
arbeta, studera, köpa och sälja. Förr kunde det vara
krångligt bara att resa till grannlandet. Först skulle du
växla pengar och skaffa nödvändiga dokument för att
kunna gå till läkaren om du blev sjuk. Och köpte du en
souvenir var du tvungen att betala skatt för den. Om
du sedan upptäckte något fel på din souvenir när du
kom hem var det svårt att få ersättning. Du kunde inte
heller lita på att den var säker, eftersom länderna hade
olika säkerhetsnormer.
Om du hade ett företag och ville utvidga verksamheten utomlands stötte du på byråkratiska hinder när
du skulle sälja varor eller tjänster i andra EU-länder.
Stora framsteg har gjorts de senaste åren. Som
privatperson eller företagare kan du idag dra nytta av
de praktiska fördelarna med EU:s inre marknad. Du har
tillgång till fler, bättre och billigare varor och tjänster.
Konsumenter och företag har samma skydd i alla länder.
Och framför allt: du kan starta ett företag och sälja
dina produkter och tjänster på en marknad med över
500 miljoner människor inom EU.

Den här guiden beskriver möjligheterna med den
inre marknaden och hur du kan utnyttja dem till fullo. I
vissa fall gäller de gemensamma reglerna även Island,
Liechtenstein, Norge och Schweiz.
Broschyren beskriver de förhållanden som gällde i
oktober 2014. Många hinder har redan tagits bort, men
den inre marknaden utvecklas ständigt och kommer att
ge dig ännu fler möjligheter i framtiden. Följ länkarna
efter varje kapitel för att läsa aktuell information.
Om du anser att dina rättigheter har kränkts eller
bara vill be om råd finns det många EU-tjänster du kan
vända dig till. De kan hjälpa dig att hitta en lösning
eller förklara hur du söker ersättning. Du hittar dem
sist i broschyren.
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1. Att söka jobb utomlands
Som EU-invånare har du rätt att jobba i ett annat EU-land utan arbetstillstånd.
Du ska behandlas på samma

Det kunde varit du

sätt som landets invånare

Du kan få stöd medan du söker jobb utomlands
Valdis är från Lettland och har flyttat till Finland för
att söka jobb. Som EU-medborgare har han rätt att
få hjälp av den lokala arbetsförmedlingen medan han
söker jobb. Han får veta att arbetsförmedlingen håller
en endagskurs om hur man skriver ett bra CV för att
öka chanserna att bli kallad till anställningsintervju. Han
söker till kursen och får gå på den på samma villkor som
finska medborgare.
Han skickar sedan ut sitt CV till potentiella arbetsgivare och går på två intervjuer, men blir inte erbjuden
något jobb.
Eftersom hans besparingar krymper ansöker han om en
särskild förmån för arbetssökande, som ska underlätta
tillträdet till arbetsmarknaden.
Men innan de finska myndigheterna betalar ut några
pengar kontrollerar de att han har upprättat en verklig
kontakt med den lokala arbetsmarknaden.
Med hänsyn till Valdis kvalifikationer, längden på hans
Finlandsvistelse och hans ansträngningar för att hitta
ett jobb är myndigheternas bedömning positiv och de
beslutar att betala ut bidraget.

Om du söker jobb utomlands får du söka samma
jobb som landets invånare (förutom vissa statliga jobb
som innebär myndighetsutövning och skydd av statens
allmänna intressen). Du ska också kunna få hjälp från
arbetsförmedlingen och ekonomiskt stöd medan du
söker jobb.
Vissa slag av ekonomiska stöd i syfte att hjälpa dig
hitta ett jobb kräver dock att du har upprättat kontakt
med den lokala arbetsmarknaden.

Lediga jobb i Europa
Du hittar lediga jobb i andra EU-länder på
Eures-portalen för europeisk arbetsförmedling:
http://ec.europa.eu/eures
Kroatiska medborgare kan tillfälligt behöva arbetstillstånd för att få jobba i vissa EU-länder. Alla sådana
restriktioner kommer att slopas senast i slutet av 2020.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_sv.htm
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2. T a med dig arbetslöshetsförmånerna
utomlands
Om du är arbetslös kan du få hjälp med att hitta ett jobb i ett annat EU-land.
Att söka jobb utomlands

Om du inte hittar något jobb

Om du får arbetslöshetsförmåner, kan du komma
överens med din arbetsförmedling om att åka till ett
annat EU-land för att söka jobb och fortsätta få förmåner. Vanligtvis kan du söka jobb i ett annat land
under tre månader med en möjlig förlängning på upp
till sex månader. Det här kräver att du ansöker hos din
nationella arbetsförmedling om tillstånd att ta med
dig dina arbetslöshetsförmåner (intyg U2 eller tidigare
E 303-intyg).
Vanligtvis ska du ha varit registrerad under minst
fyra veckor hos arbetsförmedlingen i det land där du blev
arbetslös, innan du kan ansöka om tillståndet.

Om du inte hittar något jobb inom de tre månader
som ditt tillstånd gäller kan du söka om en förlängning
på tre månader. Då måste du lämna in en ansökan till
arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös, inte
värdlandets arbetsförmedling. Det här måste du göra
innan ditt tillstånd upphör att gälla.
Om du vill bevara rätten till arbetslöshetsförmåner
för en längre period måste du återvända till landet där
du blev arbetslös innan ditt tillstånd löper ut.

Formaliteter i värdlandet
För att undvika avbrott i utbetalningen av dina förmåner måste du kunna visa upp ditt tillstånd och registrera
dig hos värdlandets arbetsförmedling inom sju dagar från
det att du lämnat landet där du blev arbetslös. Om du
registrerar dig senare betalas förmånerna ut endast från
och med den dag du registrerar dig.
Därefter får du tillgång till den lokala arbetsförmedlingens hjälp för jobbsökande. Du måste dock följa den
lokala arbetsförmedlingens krav och kontrollprocedurer.

Det kunde varit du
Ansök om förlängning i tid
João från Portugal åker till Ungern med sitt U2-intyg
(tidigare E 303-intyg) för att fortsätta få sina arbetslöshetsförmåner under tre månader. Men han stannar
kvar i landet längre än så.
När João återvänder till Portugal dras hans arbetslöshetsförmåner in. Om du vill undvika det ska du alltid
ansöka om förlängning hos din nationella arbetsförmedling innan din tillståndsperiod på tre månader löper ut.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_sv

Mer hjälp?
Mer information?
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3. Så får du yrkeskvalifikationer erkända
Som EU-medborgare har du rätt att utöva ditt yrke i vilket EU-land som helst.
Erkännande av kvalifikationer
Om ditt yrke inte är reglerat i värdlandet kan du
utöva det i samma utsträckning som landets medborgare. Du behöver inte ens ett erkännande av din
yrkeskompetens.
Om ditt yrke däremot klassas som en reglerad
verksamhet i värdlandet, kan du behöva ett officiellt
erkännande av dina kvalifikationer.
Om ditt yrke är reglerat i värdlandet men inte i ditt
hemland, måste du eventuellt bevisa att du utövat ditt
yrke i hemlandet i minst två år under de senaste tio åren.
Du kan ta reda på vilka regler som gäller för ditt
yrke och var du hittar den nationella kontaktpunkten
i vår databas (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof).

Styrkta kopior av dokument
Myndigheterna kan begära styrkta kopior och översättningar av viktiga dokument i din ansökan, t.ex.
examensbevis. Om du vill jobba som arkitekt, tandläkare, läkare, barnmorska, sjuksköterska, apotekare eller

veterinär kan värdlandet kräva ett intyg som visar att
du uppfyller utbildningskraven för yrket fråga. Ett intyg
om dina yrkeskvalifikationer får du av den ansvariga
myndigheten i ditt land.

Det kunde varit du
Kontrollera vilka villkor som gäller innan du
börjar jobba!
Mojca, som utbildat sig till sjuksköterska i Slovenien, vill
arbeta i München i Tyskland. Detta borde vara enkelt
eftersom sjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård
får sin behörighet automatiskt godkänd i EU-länderna.
Hon vet emellertid inte var hon ska ansöka om erkännande av sin slovenska behörighet.
Hon kontaktar den tyska nationella kontaktpunkten
för erkännande av yrkeskvalifikationer, som ger henne
adressen till den ansvariga myndigheten i Bayern.
Kontaktpunkten hjälper henne också med nödvändiga
administrativa formaliteter.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_sv.htm
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4. Inkomstskatt
Om du flyttar till ett annat land kan du bli skyldig att betala skatt i både ditt hemland och
det nya landet.
Inga EU-omfattande skatteregler

Skattskyldighet

Det finns inga EU-regler för hur din arbetsinkomst
ska beskattas om du bor och jobbar i ett annat EU-land.
Istället omfattas du av relevanta nationella lagar och
dubbelbeskattningsavtal mellan länderna.

Om du vistas över sex månader i ett annat EU-land kan
du anses vara skattskyldig där. Landet kan då ha rätt att
beskatta dina totala inkomster från alla länder.
Om du vistas mindre än sex månader om året i ett
annat land betalar du vanligen skatt i ditt hemland (landet
där du bor största delen av året). I så fall behöver du bara
betala skatt i det andra landet på inkomster som du tjänat
in i det landet.

Likabehandling
Du får inte behandlas annorlunda än invånarna i
ditt nya land i skattehänseende. Du ska dessutom ha
rätt till samma skatteavdrag för t.ex. bolåneräntor eller
inkomster som du betalat eller tjänat i ditt hemland, som
du skulle ha fått för räntor och inkomster i ditt nya land.

Inkomstskatt
Det land du jobbar i beskattar normalt sett din
inkomst. Om du bor i ett annat land än där du arbetar
kan ditt bostadsland också beskatta inkomsten från ditt
arbetsland.
Lyckligtvis har de flesta länder ingått internationella
avtal för att förhindra dubbelbeskattning. Avtalen innebär i regel att skattemyndigheten i det land där du bor
drar av den skatt du redan har betalat i ett annat land.

Det kunde varit du
Du kan ha rätt till avdrag i arbetslandet – även
för avgifter till utländska pensionsfonder
Sven är en svensk medborgare som arbetar och bor i
Danmark, men fortsätter att betala till en svensk pensionsfond som han gick med i innan han flyttade.
Sven ska ha rätt att göra skatteavdrag i Danmark för
sina inbetalningar till den svenska pensionsfonden eftersom sådana avdrag är tillåtna i Danmark.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_sv.htm
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5. Sociala förmåner
När du flyttar inom EU betalar du sociala avgifter endast i ett land åt gången, även om du
arbetar i två eller fler länder. Vanligen betalas även dina sociala förmåner av samma land.
Landet som ansvarar för din

Det kunde varit du

sociala trygghet

Dina sociala förmåner förändras inte fastän du
är utstationerad i ett annat EU-land
Karel äger företaget Rainbow Painting Company i
Tjeckien som får en arbetsbeställning för två månader i Luxemburg. Företaget skickar sex målare för att
utföra jobbet.
Om alla utstationeringsvillkor är uppfyllda, fortsätter
de anställda att omfattas av den tjeckiska socialförsäkringen under hela sin tid i Luxemburg.
Rainbow är fortfarande deras arbetsgivare, fastän de
tillfälligt arbetar för ett annat företag på plats.

En bra tumregel är att du omfattas av lagstiftningen i
det land där du de facto är anställd eller egenföretagare
och det är i detta land du betalar dina avgifter. Det spelar
ingen roll var du är bosatt eller var din arbetsgivare är
etablerad.
Arbetslandet ansvarar för att betala dina sociala
förmåner även om du återvänder till ditt hemland minst
en gång i veckan.
Om du blir arbetslös ska du registrera dig hos arbetsförmedlingen och söka arbetslöshetsförmåner i det land
där du senast arbetade eller i det land du bor i om du
pendlar till arbetet.

Kortvariga uppdrag
För att undvika att du måste byta socialförsäkringssystem ofta, finns det en undantagsregel som gäller
om din arbetsgivare skickar ut dig för en kortare tid: du
fortsätter att omfattas av socialförsäkringen i det land
du skickats ut från i upp till två år.

Om du är arbetslös
Om du får arbetslöshetsförmåner omfattas du av
lagstiftningen i det land som betalar dina förmåner.
Om du varken får arbetslöshetsförmåner eller jobbar,
omfattas du av lagstiftningen i det land där du bor.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_sv.htm

11

6. Pensionsrättigheter
Om du har bott och arbetat i mer än ett EU-land kan du ha förvärvat pensionsrättigheter
i vart och ett av länderna. Om du uppfyller villkoren i den nationella lagstiftningen kommer
varje land att betala ut en separat pension, i proportion till hur många år du jobbat i landet.
Att Ansöka om pension

Andra pensioner

Du ska ansöka om pension hos pensionsmyndigheten
i det land där du bor för närvarande. Om du inte har
jobbat i landet, ska du kontakta myndigheten i det land
där du jobbade senast. Den här myndigheten kommer
att vara din “kontaktinstitution”: den håller kontakt med
myndigheterna i de andra länder där du arbetat och
sammanställer en pensionsavgiftshistorik.
Varje land kontrollerar om du uppfyller de nationella
kraven för ålderspension. Kraven varierar från land till
land, t.ex. vilken lagstadgad pensionsålder som gäller
och storleken på beloppet som utbetalas. Enligt EU:s
regler ska dock landet där du ansöker om pension beakta
vilka avgifter du betalat tidigare i andra länder, om det
är nödvändigt för att du ska få ihop det minsta antalet
år som krävs där.
Varje nationell myndighet informerar dig om sitt
beslut angående din pensionsansökan. Till slut skickar
din kontaktinstitution dig en sammanställning av alla
länders beslut.

I allmänhet gäller reglerna för ålderspension även för
invaliditetspensioner och för pensioner till efterlevande
makar och barn.

Flytta utomlands efter

Det kunde varit du
Kontrollera dina pensionsrättigheter i alla länder
du jobbat i
Regina bor i Tyskland och ska pensionera sig, så hon
ansöker om pension hos landets pensionsmyndighet.
Hon har arbetat nästan hela sitt liv i Tyskland (25 år),
men även åtta år i Österrike.
Den tyska pensionsmyndigheten, som fungerar som
hennes kontaktinstitution, kontaktar den österrikiska
pensionsmyndigheten. Tio år är minimikravet för att få
pension i Österrike, men de österrikiska myndigheterna
måste också ta hänsyn till de år Regina jobbat i Tyskland.
Österrike betalar alltså ut pension enligt de åtta år hon
jobbat i landet och Tyskland betalar i sin tur pension i
förhållande till de 25 år hon jobbat där.

pensioneringen
Din pension betalas ut oberoende av var du vistas
eller bor i Europa.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_sv.htm

Mer hjälp?
Mer information?
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7. Sjukvård utomlands
Enligt EU-lagstiftningen har du rätt att söka vård i ett annat EU-land och få dina kostnader
ersatta av din nationella sjukförsäkring.
Sjukvård under kortare vistelser
Innan du reser – oberoende av om du åker på semester, arbetsresa eller för att studera – ska du beställa
ett europeiskt sjukförsäkringskort hos din nationella
försäkringskassa.
Kortet ger dig tillgång till offentlig sjukvård om du
plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka under din
vistelse i ett annat EU-land.
Om du visar upp ditt kort hos en läkare, en tandläkare,
ett sjukhus eller på ett apotek, får du nödvändig vård på
samma villkor som landets invånare.
Även om du inte har med dig ditt kort är du berättigad till nödvändig sjukvård. I många fall har du rätt
till ersättning från ditt hemlands försäkringskassa eller
sjukvårdssystem.

Planerad sjukvård utomlands

Mer hjälp?
Mer information?

Om du har rätt till en viss behandling i hemlandet kan
du välja att få den i ett annat EU-land och få hela eller
delar av vårdkostnaden ersatt av din försäkringskassa.
Du kan bli ombedd att ansöka om ett förhandstillstånd.
Om du har ett tillstånd behöver du inte alltid betala
behandlingen i förväg. Men kontrollera försäkringsvillkoren innan du åker iväg – regler och ersättningar kan
variera från land till land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_sv.htm

Du kan inte nekas förhandstillstånd om den vård du
behöver omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i
ditt hemland och om du med hänsyn till ditt hälsotillstånd inte kan få vård i tid i hemlandet.
När du får planerad sjukvård utomlands ska du
behandlas på samma sätt som en person som är försäkrad i landet.
Kontakta försäkringskassan eller sjukvården i ditt
hemland eller den nationella kontaktpunkten i det
EU-land där du vill få vård för mer information och råd.

Det kunde varit du
Estniska Kirsti tillbringar några månader i Litauen för
att slutföra sina studier.
En kväll vrickar hon foten på gymmet.
Kirsti får all vård hon behöver i Litauen genom att visa
upp sitt europeiska sjukförsäkringskort och sitt id-kort.
Hon behandlas som om hon var försäkrad i Litauen
och ska få ersättning där enligt gällande bestämmelser.
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8. Studier utomlands
Som EU-medborgare har du rätt att studera i vilket EU-land som helst på samma sätt
som landets medborgare.
Tillträde till högre utbildning
Antagningsreglerna skiljer sig mycket mellan olika
länder och universitet. Men du får aldrig nekas att studera eller praktisera i ett annat EU-land på grund av
din nationalitet.
I vissa EU-länder krävs kunskaper i landets språk. Du
kan då bli ombedd att göra ett språktest.

Gäller min examen?
Akademiska examina erkänns inte automatiskt i hela
EU. Om du vill studera i ett annat EU-land ska du kontrollera i förväg om din nuvarande examen erkänns där
och på vilken nivå.
För frågor som har att göra med godkännande av
yrkeskvalifikationer, se kapitel 3.

Om du som EU-medborgare varit stadigvarande och
lagligt bosatt i ett annat EU-land i fem år eller längre,
har du rätt till studiemedel på samma villkor som landets invånare.
Du kan också söka bidrag och lån från EU-programmet
Erasmus+ om du vill förlägga en del av dina studier
utomlands.

Det kunde varit du
Du har rätt till lokala stipendier då du bott i
landet i fem år
Bulgariska Elitsa har bott i Paris sedan hon var 12 år. Hon
skulle vilja studera på ett universitet i Frankrike, men har
bara råd om hon får ett stipendium.
Eftersom hon har bott i landet i över fem år har hon rätt
till samma studiemedel som franska studerande.

Avgifter och ekonomiskt stöd
När du studerar på ett universitet i ett annat EU-land
betalar du som EU-medborgare samma avgifter som
landets invånare.
Du har rätt till samma bidrag till kursavgifter som
landets invånare, men du har inte automatiskt rätt till
studiemedel eller studielån. Hör med dina nationella myndigheter om du kan få studiemedel från ditt hemland.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_sv.htm
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9. Att handla på nätet
Du skyddas av EU-lagstiftningen då du handlar på nätet i Europa.
Ångra ett köp och avbeställa tjänster

Utebliven leverans

I EU har du rätt att ångra ett nätköp inom 14 arbetsdagar efter att du fått hem varan eller ingått ett tjänsteavtal.
Du har rätt att häva ditt köp av vilket skäl som helst inom
den här tiden. Du kan helt enkelt bara ångra dig.
Inom 14 dagar måste säljaren betala tillbaka pengarna inklusive eventuella fraktkostnader som du fick
betala vid köpet. Du måste dock själv oftast betala
fraktkostnaderna för att skicka tillbaka varan till säljaren.
Ångerrätten gäller inte för vissa kategorier av produkter, t.ex. livsmedel, bokning av hotell och hyrbil för
specifika datum samt digitalt innehåll på nätet när du
väl har börjat ladda ner eller spela upp det.

Enligt EU:s regler ska du få hem en vara inom 30
dagar, om inte du och säljaren har kommit överens om
något annat. Om du inte får varorna inom 30 dagar ska
du påminna säljaren och föreslå en ny rimlig leveranstid. Om säljaren inte levererar varan inom den förlängda
tidsfristen har du rätt att säga upp kontraktet och få
pengarna tillbaka. Om du absolut måste ha varorna vid
ett visst datum får du häva kontraktet omedelbart vid
utebliven leverans.

Reparation, byte eller
pengarna tillbaka
När du köper något från en nätbutik i EU har du minst
två år på dig att begära reparation eller en ny vara utan
kostnad, om varan visar sig vara defekt eller inte stämmer med säljarens beskrivning. Om det inte går att laga
eller byta varan inom rimlig tid eller utan stora besvär
kan du begära att få prisavdrag eller pengarna tillbaka.

Det kunde varit du
Nätbeställningar ska i regel levereras inom 30 dagar
I mitten av november beställde slovakiska Andrej en låda
vin från Italien på nätet till släktens julfirande. Julen kom
och gick, men utan något vin.
Eftersom varan inte levererades inom 30 dagar hävs
köpet automatiskt enligt EU:s lagstiftning. Andrej har
rätt att få pengarna tillbaka av säljaren.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_sv.htm
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10. Köpa eller sälja en bil
Du kan köpa eller sälja en bil i vilket EU-land som helst och dra fördel av EU-regler om
befrielse från eller återbetalning av moms.
Att köpa bil utomlands

Det kunde varit du

Om du köper en ny bil (som gått mindre än 600 mil
eller varit i trafik mindre än sex månader) i ett annat
EU-land betalar du ingen moms där, men du måste
registrera bilen och betala moms för den i ditt hemland.
Om du köper en begagnad bil (som gått mer än
600 mil och som är mer än sex månader) av en privatperson i EU betalar du ingen moms. Om du köper bilen
av en bilhandlare i ett annat EU-land, ska du betala
moms i det landet, men inte i ditt hemland.
För både nya och begagnade bilar köpta utanför
EU måste du betala moms vid importen.
Oavsett var du köper bilen måste du betala bilregistreringsavgiften (om en sådan existerar) i ditt hemland.

Få tillbaka på momsen när du säljer din nya bil
Merete köper en ny bil i Danmark för 20 000 euro plus
5 000 euro i moms (25 %). Fyra månader senare säljer
hon bilen till Hagen för 16 000 euro. Bilen räknas då
fortfarande som ny.
Hagen bor i Österrike och tar med sig bilen dit. Han
betalar 3 200 euro i moms till de österrikiska myndigheterna (österrikisk momssats 20 %).
Som säljare har Merete rätt att få tillbaka 4 000 av de
5 000 euro som hon betalade i Danmark när hon köpte
bilen. Det motsvarar det belopp som skulle ha betalats
i Danmark vid den andra transaktionen.

Att SÄLJA BIL utomlands
För nya bilar behöver du inte betala moms om du
säljer dem som privatperson. Om köparna däremot bor i
ett annat EU-land och tar bilen med sig, måste de betala
moms i hemlandet.
Det här betyder också att du senare kan få tillbaka
(från ditt lands myndigheter) momsen du betalat på
fordonet. På så vis betalas inte momsen två gånger för
samma fordon.
Om du som privatperson i EU säljer din begagnade
bil till en köpare i EU ska ingen moms betalas, varken
i ditt eller köparens hemland.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_sv.htm
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11. Dina rättigheter som passagerare
Om du reser med flyg, tåg, båt eller buss eller om du har nedsatt rörlighet, har du en
rad passagerarrättigheter.

Mer hjälp?
Mer information?

Resa med flyg, tåg, båt eller buss

Det kunde varit du

Som regel gäller dina rättigheter i följande fall:
• Flygningar som avgår från en flygplats i EU eller från
Island, Norge eller Schweiz eller till EU med ett flygbolag från EU.
• Alla internationella tågresor inom EU.
• Fartyg som ankommer eller avgår från en hamn i EU.
• Längre resor (mer än 25 mil) med buss i linjetrafik från
eller till ett EU-land.
Om resan blir inställd eller mycket försenad, eller
om flyget är överbokat eller du nekas gå ombord, kan
du välja att bli ombokad till din slutdestination eller
få pengarna tillbaka. Beroende på hur lång resan och
förseningen är kan du också ha rätt till måltider, förfriskningar och hotell.
Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning
under vissa omständigheter och beroende på hur lång
resan och förseningen är. Det gäller dock inte bussresor.
Du som har en funktionsnedsättning eller nedsatt
rörlighet har samma rätt att resa som alla andra. För
att se till att du får den hjälp du behöver under resan
ska du kontakta transportören, biljettförsäljaren eller
researrangören 36 eller 48 timmar före avgång (beroende på transportsätt).

Så klagar du
Stefania skulle flyga från Rom till Nicosia i jobbet, men
hennes flyg var sex timmar försenat. Hon missade sin
konferens och vill därför ha kompensation.
Genom att fylla i EU:s reklamationsblankett (finns på
flygplatser och flygbolagets webbplats) och lämna in
den till flygbolaget, borde Stefania få hela biljettpriset
tillbaka. Hon ska också få kompensation om förseningen
inte berodde på extraordinära omständigheter, vilket
flygbolaget i så fall måste bevisa.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm
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12. Billigare mobilsamtal
När du använder din mobiltelefon i ett annat EU-land finns det en övre gräns för hur
mycket din operatör kan ta betalt av dig.
Pristak för samtal, sms och

Meddelande om priser

nedladdning av data

När du passerar gränsen till ett EU-land måste din
operatör skicka dig ett sms som informerar dig om avgifterna för att ringa och ta emot samtal, skicka sms, hämta
och skicka data.

1 juli 2014

Ringda samtal (per minut)

19 cent

Mottagna samtal (per minut)

5 cent

Skickade sms (per sms)

6 cent

Data (per megabyte) (*)

20 cent

(*) Taket gäller per megabyte, men du får betala för antalet kilobyte.
Priserna är exklusive moms.

De här pristaken innebär högsta tillåtna avgifter.
Operatörerna har full frihet att erbjuda lägre priser: håll
utkik efter förmånligare erbjudanden! De här pristaken
gäller alla, såvida inte ett speciellt paketerbjudande hos
din operatör.
För att skydda dig från skyhöga räkningar för dataroaming har nerladdning av data till mobiltelefoner
begränsats till ett värde motsvarande 50 euro i månaden
världen över, om du inte kommit överens om ett annat
pristak med din operatör.

Det kunde varit du
Du skyddas mot skyhöga räkningar
Ungerska Aniko använder många appar på sin
smarttelefon. Hon lyssnar t.ex. på musik, håller kontakt
med vänner på sociala nätverk och kollar på webbkartor
för att hitta restauranger.
Medan hon är på semester i Grekland glömmer hon
att stänga av sina automatiska uppdateringar på
mobilen. Hon behöver dock inte längre bekymra sig för
att oavsiktligt dra på sig en stor räkning: om hon inte
kommit överens om annat med sin operatör, uppgår
kostnaderna för dataroaming på telefonen till högst
50 euro (plus moms).

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_sv.htm

Mer hjälp?
Mer information?
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13. Betala, låna och investera
Om du överför pengar inom EU skyddas du av europeiska bestämmelser.
Utlandsbetalningar

Insättningsgaranti

Om du betalar i euro är avgiften densamma både för
inhemska och utländska transaktioner inom EU.
Regeln gäller för överföringar mellan bankkonton i
två länder, uttag från uttagsautomater i EU-länder och
betalningar med bank- eller kreditkort i EU.
Företag och myndigheter som godkänner överföringar i euro inom sitt land måste också acceptera
betalningar i euro från utlandet.
På samma sätt måste företag och myndigheter som
godtar överföringar i euro inom sitt land godta betalningar till eurokonton i andra EU-länder (t.ex. din lön,
pension eller återbetalning av ett nätköp).

Dina besparingar på banken är garanterade för upp
till 100 000 euro (eller motsvarande belopp i länder
med en annan valuta). Skyddet gäller per insättare och
per bankgrupp.

Att ha med sig kontanter
över gränsen

Mer hjälp?
Mer information?

När du reser till eller från EU med 10 000 euro
eller mer i kontanter (eller motsvarande belopp i andra
valutor) – eller andra finansiella/monetära instrument
som kan överföras anonymt från en person till en annan
– måste du anmäla beloppet till tullmyndigheterna med
hjälp av en EU-blankett för anmälan av kontanta medel.
När du reser inom EU kan du ha en liknande skyldighet,
eftersom vissa EU-länder också kontrollerar hur mycket
kontanter du har med dig.

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_sv.htm

Att låna och investera
Som privatperson kan du ta ett konsumtionslån i
vilket EU-land som helst. Du kan lätt jämföra erbjudanden tack vare EU:s bestämmelser om reklam och
förhandsinformation. Du har rätt att ångra dig inom
14 dagar från det att du undertecknade avtalet.
Du kan köpa och sälja aktier samt andra finansiella
produkter inom EU med samma skyddsnivå som i ditt
hemland. När du köper finansiella tjänster på internet
har du rätt att ångra dig utan extra kostnader inom
minst 14 kalenderdagar.

Det kunde varit du
Du kan få insättningar i euro på ett konto i ett
annat EU-land
Marijke bor i Belgien och jobbar i Nederländerna. Hon
vill få sin lön insatt direkt på sitt belgiska bankkonto.
Hennes nederländska arbetsgivare har inte rätt att avslå
hennes begäran. Marijke kan också betala sina el- och
vattenräkningar och lokala skatter för sin semesterbostad i Spanien via sitt belgiska konto.
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14. Att starta och utveckla ett företag
Du har rätt att göra affärer överallt i EU.
Sälja från hemlandet

Det kunde varit du

Som företagare kan du sälja varor och tillhandahålla
tjänster i hela EU på samma villkor som ett lokalt företag.
Du kan också starta en filial i ett annat EU-land.
Om du är tjänsteleverantör, se också kapitel 17.

Hitta en affärspartner och utöka din verksamhet
Mark, en brittisk programvaruutvecklare, startar ett
företag som gör digitala naturböcker. Tanken är att
naturintresserade ska kunna leta upp olika trädsorter
på sin surfplatta eller mobil.
Men Mark behöver en partner som kan ge honom specialiserad information till apparna. Han vänder sig till
Enterprise Europe Network, som tipsar honom om en
vetenskapligt inriktad mediekonsultbyrå i Frankrike. Det
franska företaget nappar på förslaget och har sedan
dess utvecklat flera populära naturappar.

Starta nytt företag utomlands
Du kan starta företag i vilket EU-land som helst. Du
omfattas av samma villkor och regler som invånarna
i det landet, t.ex. när det gäller yrkesetiska regler och
nödvändiga tillstånd.

Hjälp med att expandera utomlands
På portalen Ditt Europa för företagen hittar du en mängd
information. Du kan också få gratis rådgivning från Enterprise
Europe Network – http://een.ec.europa.eu. Det här nätverket
kan sätta dig i kontakt med någon av de 550 näringslivsorganisationerna i EU som kan ge dig praktiska råd om hur
man startar företag i deras länder.
Du kan också få råd från erfarna företagare.
• Via Erasmus för unga företagare kan du praktisera på
ett företag i ett annat EU-land i upp till sex månader
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_sv.htm
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15. Finansiering för ditt företag
Som företagare i EU har du tillgång till flera olika finansieringskällor för ditt företag.
Banklån

Det kunde varit du

Som företagsägare i EU kan du få banklån i alla
EU-länder. Bankerna kan visserligen avslå din ansökan
av affärsmässiga skäl, men får aldrig göra det på grund
av din nationalitet.

Ditt företag kan få EU-stöd
Petteri från Finland behöver finansiering för att utveckla
sin nya app för smarttelefoner. Han kan få en del pengar
från Finland, men får höra talas om ett investmentbolag
i London som erbjuder honom ytterligare finansiering
mot att de får köpa in sig i Petteris företag.
Han får också veta att om han utvecklar sin produkt
både i grannlandet Estland och i Polen, kan han vara
berättigad till EU-bidrag. Hans ansökan går igenom och
han kan därmed vidareutveckla sin affärsidé med tryggad finansiering.

Skaffa pengar utomlands
Du kan
• sälja aktier i ditt befintliga företag överallt i EU,
•	starta företag i ett annat EU-land och köpa och sälja
dess kapital,
•	köpa och sälja aktier i ett befintligt företag i ett annat
EU-land.

EU-pengar

Mer hjälp?
Mer information?

Behöver du pengar för att vidareutveckla ditt företag?
EU stöder entreprenörer och företag genom en rad olika
program där du kan söka lån, garantier och eget kapital.
EU stöder även forskning och miljöarbete, främst
genom att finansiera samarbetsprojekt. Här kan du läsa
om de olika EU-programmen:
http://europa.eu/about-eu/funding-grants

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sv.htm
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16. Att köpa och sälja varor
Du kan fritt köpa och sälja de flesta varor i hela EU, utan särskilda krav eller andra hinder.
EU-regler för de flesta produkter

Det kunde varit du

De flesta produkterna på EU-marknaden omfattas
av gemensamma EU-regler för att garantera en hög
säkerhet för konsumenterna och miljön. Det finns regler
för maskiner, bilar, leksaker, medicinsk utrustning, kemikalier, radioutrustning, textilier, elektrisk utrustning och
många andra tillverkade produkter.

Du får sälja dina varor i andra EU-länder
Conors företag i Irland tillverkar medicinsk mätutrustning
som han säljer både i Irland och i andra EU-länder. Nu
skulle han vilja utöka försäljningen till Malta.
De maltesiska myndigheterna vill först inte tillåta
produkten i Malta och kräver ytterligare tester. Men
eftersom de därmed bryter mot EU-lagstiftningen måste
de till sist acceptera produkten.

Ömsesidigt erkännande
För produkter som inte omfattas av dessa regler
(t.ex. produkter som görs av ädelmetaller och vissa
byggprodukter) har varje EU-land sina egna säkerhetsbestämmelser. Principen om ömsesidigt erkännande
gäller – om din produkt får säljas i ett EU-land får du i
princip också sälja den i övriga EU-länder.

Produktsäkerhet
Som tillverkare, distributör eller importör av produkter måste du uppfylla vissa skyldigheter för att
garantera kvalitet och säkerhet. Du måste bland annat
ange ditt firmanamn/varumärke och adress på produkten
eller förpackningen tillsammans med instruktioner och
säkerhetsinformation. Du måste också ersätta eventuella skador på grund av defekta produkter.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_sv.htm

Mer hjälp?
Mer information?
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17. Att tillhandahålla tjänster utomlands
Du kan tillhandahålla tjänster i alla EU-länder.
Tillfälligt tillhandahållande

Gemensamma kontaktpunkter

av tjänster

Hos de gemensamma kontaktpunkterna i EU-länderna
får du veta mer om regler och formaliteter och kan
klara av alla administrativa formaliteter på nätet
(http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go).

Du kan tillhandahålla tjänster i andra EU-länder tillfälligt, utan att öppna någon filial där. Det kan visserligen
finnas restriktioner, men bara om de kan motiveras av
allmän ordning, säkerhet, hälsa och miljöskydd.
Du kan också erbjuda dina tjänster på nätet. Om
du uppfyller kraven i ditt hemland kan andra EU-länder
i allmänhet inte ställa några ytterligare krav.

Öppna en filial
Du kan öppna en filial i ett annat EU-land om du vill
tillhandahålla tjänster där permanent (se kapitel 14).

Det kunde varit du
Tillhandahålla tjänster i utlandet lika lätt som
hemma
Radus företag erbjuder hushålls- och conciergetjänster i
Bukarest. Efter att ha arbetat för en fransk kund bestämmer sig Radu för att erbjuda liknande tjänster i Paris.
Först jobbar han via sitt rumänska företag, men verksamheten växer och Radu använder sig till sist av den
franska gemensamma kontaktpunkten och öppnar en
filial i Frankrike.

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_sv.htm
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18. Skatter och avgifter
Du är skyddad mot diskriminerande skattebehandling när du gör affärer över gränserna.
Skatter och avgifter för företag
EU-länderna har sina egna skattesystem, men de
får inte diskriminera företag från andra EU-länder
i skattehänseende.
Du måste normalt sett betala skatter och avgifter
i landet där ditt företag är registrerat. Om du är ensamföretagare måste du betala inkomstskatt, oftast i det
land där du bedriver din verksamhet.
Det finns EU-regler för att undvika dubbelbeskattning
på ränta, royalty eller utdelningar mellan närstående
bolag i olika EU-länder och vid omstrukturering av ett
företag med tillgångar i flera EU-länder.

Moms
Det har blivit lättare att göra affärer i EU tack vare
standardreglerna för moms. De enskilda länderna har
dock en viss frihet när det gäller att fastställa sina
momssatser.
Moms ska som regel betalas i det land där du köper
produkten eller tjänsten. Det är inte alltid det land där
du är etablerad. Du måste därför registrera dig i varje
EU-land där du ska betala moms. Men om du tillhandahåller telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
och elektroniska tjänster kan du från och med 2015
använda webbtjänsten Moss för alla momsärenden.

Om ditt företag måste betala moms i ett EU-land
där du inte är etablerad kan du begära att få pengarna
tillbaka. Ansökan sker elektroniskt och behandlas snabbt.

Det kunde varit du
Du betalar skatt i landet där du har din
huvudsakliga verksamhet
Max driver en målarfirma i Luxemburg tillsammans med
sin bror. Men eftersom de också målar privathus i Belgien
och Frankrike är de osäkra på var de ska betala skatt.
Eftersom de bedriver sin huvudsakliga verksamhet i
Luxemburg och inte har något säte någon annanstans,
ska de betala skatt på sin inkomst i Luxemburg.
De ska momsregistrera sig och betala moms i alla länder
där de tillhandahåller tjänster, eftersom momsen ska
betalas där byggnaderna ligger. I samtliga dessa länder
kan de begära att få tillbaka den moms de har betalat
på sina inköp (t.ex. färg och målarutrustning).

Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_sv.htm
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19. Skydda dina immateriella rättigheter
De immateriella rättigheterna skyddar din affärsverksamhet och dina verk och uppfinningar i EU.
Upphovsrätt

Brott mot dina immateriella

När du skapar ett originalverk (litteratur, konst,
musik, tv, programvara, databas, reklam osv.) har du ett
automatiskt upphovsrättsskydd i EU utan att du behöver
registrera det formellt.

rättigheter på nätet

Varumärken och patent

Mer hjälp?
Mer information?

Om du registrerar varumärken och mönster hos
kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster), KHIM, skyddas de i hela EU.
På så sätt slipper du registrera dem i varje enskilt
land och sparar både tid, kraft och pengar.
Du kan ansöka om nationella patent hos patentverket i ditt hemland eller om europeiska patent hos
Europeiska patentverket. Europeiska patent måste fortfarande valideras i alla länder där du vill ha skydd. Med
det nya europeiska patentsystem som snart införs kan
du få ett europeiskt patent utan att det först måste
godkännas i varje enskilt EU-land. Det nya systemet
börjar användas när alla deltagande länder har ratificerat avtalet om patenttvister.
Om du producerar jordbruksprodukter eller livsmedel kan du ha rätt till EU-kvalitetsskydd (“skyddad
ursprungsbeteckning” eller “skyddad geografisk beteckning”). För att få skyddet måste produktens kvalitet eller
huvudsakliga kännetecken hänga samman med det geografiska ursprunget.

Du kan råka ut för brott mot dina immateriella
rättigheter, särskilt på internet.
Mellanhänder, t.ex. internetleverantörer, kan inte
hållas ansvariga om de inte känner till någon olaglig
verksamhet på nätet.
Om du drabbas hjälper EU-reglerna dig att hävda
och skydda dina immateriella rättigheter.

Det kunde varit du
Registrera ditt varumärke för att skydda det
Agnieszka från Polen har utvecklat en ny programvara
och vill sälja den i hela EU. En del av hennes immateriella rättigheter är redan skyddade eftersom hon har
upphovsrätten till källkoden.
Samtidigt håller hon på att utveckla sitt varumärke och
vill skydda det. En enda registrering hos KHIM ger henne
automatiskt skydd i alla EU-länder.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_sv
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20. Att delta i offentlig upphandling
Har du ett företag som är baserat i EU? Då kan du i regel delta i anbudsgivningen om
offentliga kontrakt i andra EU-länder.
Likabehandling
Myndigheterna måste se till att ditt företag och
andra anbudsgivare från EU-länderna får samma tillgång till marknaden och att alla anbud behandlas lika
och rättvist.
Ditt anbud bedöms i ett standardförfarande som alla
myndigheter i EU måste använda. Alla anbud utvärderas
enligt samma kriterier.
Du måste för det mesta lämna in olika handlingar
och intyg. Du hittar dem gratis via EU:s informationssystem på nätet, eCertis (http://ec.europa.eu/markt/
ecertis/login.do).

Hitta upphandlingar
Du hittar information om offentliga varu- och
tjänstekontrakt på över 130 000 euro och bygg- och
anläggningsupphandlingar på över 5 miljoner euro på
Teds webbplats (Tenders Electronic Daily) (http://ted.
europa.eu).
Där finns alla europeiska upphandlingar som är
öppna för anbud från alla EU-länder.

Du kan också lägga ett anbud tillsammans med
andra företag i ett partnerskap eller konsortium. På så
sätt har du chans att få ett större kontrakt. Vissa upphandlingar är också uppdelade på flera mindre delar
som kan vara attraktiva för mindre företag.
Läs mer om offentlig upphandling i EU på Simaps
webbplats (informationssystemet för offentlig upphandling) (http://simap.europa.eu).

Det kunde varit du
Du kan lägga anbud på offentliga kontrakt i EU
Miguel driver ett företag i Vigo som bygger betongfundament till kraftverk i Spanien. Han hörde att han
kunde delta i offentliga upphandlingar i Tyskland och
såg en upphandling om ett nytt solkraftverksbygge i
Baden-Württemberg.
Miguels företag bildar ett konsortium med ett spanskt
och ett portugisiskt företag för att få ihop den expertis och kapacitet som krävs för att få kontraktet.
Myndigheterna i Baden-Württemberg antar deras anbud
och konsortiet får kontraktet.
Mer hjälp?
Mer information?

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_sv.htm
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Ta vara på dina rättigheter
Har du problem med att utnyttja dina EU-rättigheter? Då kan kanske någon av tjänsterna
nedan hjälpa dig att hitta en lösning.
Expertrådgivning

Klaga hos EU-kommissionen

Om du behöver ett klargörande av dina EU-rättigheter
i ett specifikt fall kan du kontakta Ditt Europa – Rådgivning.
Du får ett personligt svar från en juridisk expert inom en
vecka och eventuellt förslag på andra instanser dit du
kan vända dig.
http://europa.eu/youreurope/advice

Om du anser att ett EU-land bryter mot
EU-lagstiftningen kan du klaga hos EU-kommissionen.
Kommissionen behandlar ditt klagomål och uppmanar
eventuellt landet att ändra sin lagstiftning.
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_sv.htm

Medling med nationella myndigheter

Framställning till

Om du har svårt att få en myndighet i ett annat land
att respektera dina EU-rättigheter ska du kontakta Solvit.
Personal vid nationella myndigheter medlar för att hitta
en lösning inom tio veckor.
http://solvit.eu

Europaparlamentet

Konsumentrådgivning
Om du får problem med en vara eller tjänst som
du har köpt i ett annat EU-land (även på nätet) kan
du kontakta ett europeiskt konsumentcentrum. Lokala
experter ger dig råd och hjälp att lösa tvisten med säljaren. Om ni inte kan göra upp i godo kan centrumet
hjälpa dig med alternativ tvistlösning, t.ex. på nätet, så
att du slipper gå till domstol.
http://ec.europa.eu/consumers/ecc

Du kan göra en framställning till Europaparlamentet
om en EU-relaterad fråga som påverkar dig direkt.
Parlamentet har visserligen ingen befogenhet att lösa
problemet direkt, men kan uppmärksamma frågan och
sätta press på de ansvariga.
https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/sv/petition.html

Omslagsbild: © iStockphoto. Bilder på s. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: © iStockphoto

KM-02-14-968-SV-N

Ditt Europa
http://europa.eu/youreurope
ISBN 978-92-79-40461-0
doi:10.2780/43091

