Enklare att sälja tjänster
med EU:s kontaktpunkter

Sälja och köpa tjänster inom EU
– samma villkor som hemma
Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital
och personer. För dig och ditt företag innebär det
att samma villkor ska gälla för att köpa och sälja
tjänster över nationsgränserna som i hemlandet.
För att göra det lättare för företag att ha kontakt med
myndigheter i andra EU-länder, har webbaserade så
kallade kontaktpunkter byggts upp. Här ska du enkelt
kunna hitta information och utföra ditt företags
skyldigheter, exempelvis ansökningar, elektroniskt.
I den här broschyren kan du läsa mer om hur du kan
använda kontaktpunkterna för tjänster och vad EU:s
fria rörlighet innebär för dig och ditt företag.
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Enklare att komma igång
med kontaktpunkterna
Ska du sälja tjänster inom EU? Besök då kontaktpunkterna
för tjänster på webben. Här kan du ta reda på om ditt
företag behöver några tillstånd eller om du behöver
anmäla en viss typ av verksamhet.

En kontaktpunkt för varje land

En gemensam webbplats

Varje EU-land ska ha en kontaktpunkt som innehåller relevant
information riktad till företag som
vill sälja tjänster i just det landet.

Länkar till kontaktpunkterna
inom EU ﬁnns samlade under det
gemensamma namnet EUGO på
webbplatsen www.eu-go.eu.

Erfarenheter

De ﬂesta EU-länder har redan
lanserat sina kontaktpunkter.
Många av dem har information
på ﬂera språk och kontaktpunkterna utvecklas ständigt.

”UniGuide AB erbjuder
callcentertjänster till
globala företag och hanterar
i dag främst den nordiska
marknaden. Vi saknar
närvaro i ett antal europeiska
länder och planerar nu för
en expansion. I detta arbete
kan kontaktpunkterna hjälpa
oss med information kring
företagandets villkor i
respektive land.”
Anna-Lena Bohm,
vd för UniGuide AB
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Fyra enkla steg till din kontaktpunkt

1. Besök www.eu-go.eu
och välj ditt språk.

2. Välj det land du
vill sälja till.

D
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3. Välj kontaktpunkten
för det land du vill
sälja till. Flera har
information på mer
än ett språk.

4. Ländernas kontaktpunkter
kan se olika ut men innehållet
följer samma riktlinjer.
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Samlad information från
olika myndigheter
På kontaktpunkterna ska du som företagare kunna hitta all den
information du behöver på en plats. Du behöver inte ägna tid
åt att leta efter myndigheter eller passa kontorstider för att få
svar. På kontaktpunkterna ﬁnner du följande information.

Information om vilka krav
som gäller i landet

Information om rådgivande
instanser i respektive land

För att få sälja en tjänst i ett
land krävs ibland tillstånd.
Du kan behöva visa att ditt
företag har vissa kvaliﬁkationer
eller en viss licens. I andra fall
kanske det räcker med att du
anmäler din verksamhet. Detta
framgår av informationen på
kontaktpunkterna.

Kontaktuppgifter till branschorganisationer och andra instanser
som kan ge stöd i olika frågor är
listade på kontaktpunkterna.

Blanketter för ansökningar
och andra formaliteter
Om du behöver göra en ansökan
av något slag för att få sälja en
viss tjänst, ﬁnns i många fall de
olika blanketter som krävs tillgängliga på kontaktpunkterna.

Information om tvistlösning
På kontaktpunkterna kan du
ta reda på vilka sätt som ﬁnns
att lösa en tvist med en kund
i det land ditt företag verkar.

Vissa länders kontaktpunkter kan
även erbjuda information om:
– skatter och moms
– arbetsrätt och
arbetsgivarfrågor
– miljökrav och märkning

Kontaktuppgifter till myndigheter

– bokföring och årsredovisning.

All formalia gentemot myndigheter kan du göra på kontaktpunkterna. Om du ändå behöver
komma i direkt kontakt med
myndigheter ﬁnns adresser och
kontaktvägar samlade här.

Dessutom kan det ﬁnnas
möjlighet att registrera företag
på kontaktpunkterna.
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Mer om tjänstehandel inom EU
Myndigheter och kommuner i de olika EU-länderna ska verka
för att EU:s gemensamma regler för fri rörlighet får genomslag.
Om du eller ditt företag stöter på problem kan du få avgiftsfri
hjälp av SOLVIT, ett nätverk inom EU.

Erfarenheter

Myndigheterna i EU-länderna
får inte ha diskriminerande
regler, såsom krav på att du
som företrädare för ett företag
ska ha en viss nationalitet eller
bosättningsort. Myndigheterna
får inte kräva ett nytt bevis på
att företag lever upp till krav
som företaget redan visat att
det uppfyller i hemlandet. Du
ska inte heller behöva bevisa
att det ﬁnns en efterfrågan på
din tjänst för att få lov att
starta en verksamhet.

”Vi erbjuder konsult- och
bemanningstjänster inom
teknik, med anställda i Sverige
och utomlands. Då villkoren
för företagande varierar
mellan olika länder, lägger vi
ner mycket tid på att hitta rätt
information hos olika länders
myndigheter. I Norge har
vi haft stor hjälp av kontaktpunkten på www.altinn.no.”
Curt Pehrson, vd och ägare
Wermtec Support AB
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Handläggningstid och tillstånd
Du har rätt att få besked om
hur lång den maximala handläggningstiden är för olika
tillstånd som kan behövas för
tjänsteverksamhet. Om du inte
får svar inom denna tid ska ditt
sökta tillstånd som regel anses
vara beviljat. Myndigheterna
ska dessutom normalt sett
bevilja tillstånd som är
giltiga i hela landet och
för obegränsad tid.

Nationella handlingar är giltiga

Om du stöter på hinder

Handlingar som har utfärdats i
ett EU-land ska godkännas av
myndigheterna i övriga EU. De får
endast kräva originalhandlingar
eller auktoriserade översättningar
om det ﬁnns särskilda skäl.

Om du eller ditt företag stöter på
problem i kontakten med myndigheter i andra EU-länder, kan du
få avgiftsfri hjälp av SOLVIT som
är ett informellt nätverk under
EU-kommissionen.

Tillfällig verksamhet

Nätverket hjälper privatpersoner
och företag att lösa hinder mot
den fria rörligheten inom EU,
exempelvis när det gäller att köpa
och sälja varor och tjänster eller
etablera en verksamhet.

Du eller ditt företag vill kanske
testa en marknad innan beslut
tas om att etablera verksamhet
där. När företag bedriver tillfällig
verksamhet är myndigheternas
möjlighet att ställa nationella krav
mer begränsade än vid etablering.
Det är bara om verksamheten kan
påverka allmän ordning, allmän
säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd som myndigheter får kräva
att företaget följer nationella krav.

I dessa länder råder EU:s gemensamma regler för fri rörlighet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Lettland

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien

–
–
–
–
–
–

Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
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Vill du veta mer om att köpa
eller sälja tjänster inom EU?
Många av kontaktpunkterna har ett telefonnummer eller
en mejladress dit du kan vända dig med frågor. Det ﬁnns
även olika organisationer som kan hjälpa dig om du
undrar över något. Här hittar du några av dem.

Kommerskollegium

Exportrådet

Kommerskollegiums webbsidor
om tjänstehandel:

Hjälper svenska företag
att växa internationellt:

www.kommers.se/tjanstedirektivet

www.swedishtrade.se

Your Europe

Företagarsajten och den
svenska kontaktpunkten

Webbplats som samlar nyttig
information från alla EU-länder.
Webbplatsen vänder sig till dels
företag, dels privatpersoner:

Erfarenheter

www.youreurope.eu

”I några år drev vi vår
graﬁska designbyrå både
i Sverige och Danmark.
Vi har nu valt att etablera
byrån enbart i Danmark
eftersom merparten av vår
marknad ﬁnns där. De danska
myndigheternas information
till utländska aktörer har blivit
bättre, och kontaktpunkten
är ett bra exempel på detta.”
Petra Olsson Gendt, delägare
All the way to Paris
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Information, verktyg och
e-tjänster som gör det enklare
för dig som driver eller vill
starta företag i Sverige. Webbplatsen är ett samarbete mellan
Tillväxtverket, Bolagsverket
och Skatteverket.
www.verksamt.se

Enterprise Europe Network
Internationellt nätverk som
erbjuder företag kostnadsfri
information och rådgivning,
service och hjälp vid teknikoch forskningssamarbeten
samt förmedling av internationella affärskontakter:
www.enterpriseeurope.se

SOLVIT
Hjälper till att lösa hinder
mot EU:s fria rörlighet:
www.solvit.se
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