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Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikes handel, 
EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår uppgift är att för
bättra möjligheterna för internationell handel med utgångspunkt 
i öppenhet, klara spelregler och fri rörlighet på EU:s inre 
marknad. 

Målet för vårt arbete är att bidra till en väl fungerande inre 
marknad, en extern handelspolitik i EU som bygger på frihandel 
samt ett öppet och starkt multilateralt handelssystem.

Vi förser regeringen med beslutsunderlag, utredningar och 
yttranden samt deltar i internationella möten och förhandlingar. 

Kommerskollegiums Solvitcenter hjälper företag och privat
personer som stöter på problem med den fria rörligheten.  

Vi är också värd för flera nätverk med näringslivsorganisationer 
och myndigheter som syftar till att utveckla förutsättningarna för 
handeln.

I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till 
utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. 
Det sker bland annat genom kontaktpunkten Open Trade Gate 
Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländer i deras  
handel med Sverige och EU.  

Med våra utredningar och rapporter vill vi öka kunskapen om 
handelns betydelse för samhällsekonomin och för en global  
hållbar utveckling.

  

Kommerskollegium, september 2020. ISBN: 9789188201713

www.kommerskollegium.se
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Inledning1

En väl fungerande inre marknad är avgörande för 
EU-samarbetet och den fria rörligheten behöver 
därför värnas och efterlevas i medlemsländerna. 
Solvit är ett nätverk som initierats av Europeiska 
kommissionen (kommissionen) för att komma 
tillrätta med hinder för den fria rörligheten på 
den inre marknaden. Till Solvit kan både privat-
personer och företag anmäla hinder som de 
upplever att en myndighet orsakar, genom att 
inte tillämpa EU-rätten korrekt. Solvit-nätverket 
finns representerat med ett Solvit-center i  
varje EU-land och i EES-länderna Norge,  
Liechtenstein och Island.

Solvit arbetar genom att föra dialog med den 
myndighet som berörs i det enskilda ärendet,  
i syfte att nå en lösning på problemet. Den infor-
mella rollen som Solvit har innebär att Solvit inte 
fattar några beslut och att Solvit inte kan utfärda 
sanktioner. Målsättningen är att finna en lösning 
på det anmälda problemet inom tio veckor.

Solvit är en framgångsrik problemlösare.  
I ärenden där det visar sig att inget agerande eller 
beslut från myndigheten står i strid med EU- 
rätten, kan Solvit fylla en viktig funktion genom 
att klargöra rättsläget för den som anmält ären-
det. Solvit utgör också en användbar källa till 
information om vilka hinder som finns på den 
inre marknaden.

Solvits informella roll och goda samarbete 
inom nätverket, med de offentliga myndig-

heterna och med kommissionen, är en särskilt 
värdefull styrka med nätverket. Genom att vara 
direkt involverad i enskilda problem kan Solvit 
dagligen konkret och effektivt bidra till att verka 
för att främja efterlevnaden av EU-rätten hos de 
aktörer som tillämpar EU:s regelverk.

I de fall Solvit inte når en lösning nationellt är 
det viktigt att kommissionen fångar upp de  
identifierade problemen och driver frågorna  
vidare. Det gäller framförallt så kallade struk-
turella problem, det vill säga återkommande 
ärenden där problemet med en myndighets 
tillämpning drabbar flera och som kan bero på att 
nationell lagstiftning, praxis eller en myndighets 
administration eller styrdokument är oförenliga 
med EU-rätten. Solvit anser att det är viktigt att 
lyfta olösta problem och driva dem vidare för  
att åstadkomma övergripande och långsiktiga 
lösningar som innebär en korrekt efterlevnad av 
EU-rätten på den inre marknaden.

I Sverige finns Solvit hos Kommerskollegium, 
som har i uppdrag att verka för en väl fungerande 
inre marknad. I enlighet med detta uppdrag  
sammanfattar kollegiet varje år Solvit Sveriges 
verksamhet genom att beskriva problem som 
anmälts och åtgärder som har vidtagits under 
året. Solvits årsrapport för 2019 har samman-
ställts av utredaren Charlotte von Mentzer.
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Solvits arbete under 20192

Stärka Solvit
Arbetet med att utveckla metoder och förbättra 
arbetssätt för Solvit är ständigt pågående. I slut-
satserna om den inre marknaden som antogs av 
Europeiska unionens råd i maj 2019, uppmanades 
kommissionen och medlemsländerna att samar-
beta för att stärka Solvit och utnyttja nätverkets 
potential bättre.1 Under året har Solvit-nätverket 
arbetat intensivt för att ta fram förslag på hur 
Solvit kan stärkas. De initiativ som lämnats har 
handlat om att stärka auktoriteten hos Solvit och 
effektivisera samarbetet mellan Solvit och kom-
missionen. I förhållande till kommissionen har 
det främst handlat om att nätverket lyft vikten av 
att säkerställa en systematisk och mer transpa-
rent uppföljning av de strukturella problem som 
finns i medlemsländerna och om att tillvarata 
Solvit-nätverkets  erfarenheter i större utsträck-
ning i analysarbete om den inre marknaden.2

Ärendestatistik i Solvit-nätverket  
och Sverige
Under år 2019 hanterade Solvit-nätverket 5 357 
ärenden, det högsta antalet sedan upprättandet av 
Solvit. Av dessa kunde 2 380 ärenden hanteras 
inom ramen för Solvits mandat, varav Solvit lyck-
ades lösa 89 procent. Att ett ärende avslutas som 
löst innebär att det anmälda problemet antingen 
har åtgärdats eller att det har kunnat klarläggas att 
det inte föreligger någon överträdelse av EU-rätten.

Till Solvit Sverige inkom 190 ärenden under 
2019, vilket var ungefär samma antal som året 
innan, då 186 ärenden mottogs. Solvit Sverige hade 
en låg lösningsfrekvens, på endast 63 procent. 
Detta beror främst på ett antal strukturella prob-
lem som påverkar statistiken negativt genom att 

de enskilda ärendena accepteras, men inte kan 
lösas av Solvit.

Enligt kommissionens utvärdering av Solvit 
Sveriges arbete under 2019 sköter Solvit Sverige 
sin ärendehantering väl.3 Resultatet av de  
mätbara indikatorer som finns på effektivitet  
och service är i allmänhet bra. Solvit Sverige får 
även gott omdöme av övriga Solvit-center i  
nätverket för sin förberedelse av ärendena, sin 
lyhördhet och kvalitet på de föreslagna lösnin-
garna. Det konstateras vidare att Sveriges låga 
lösningsfrekvens till stor del beror på betydande 
strukturella och återkommande problem i 
tillämpningen av EU-lagstiftningen i Sverige  
och att dessa frågor påverkar Solvit-systemets 
funktionssätt som helhet.

Strukturella problem i Sverige
Som tidigare nämnts är strukturella problem  
sådana problem som drabbar flera personer eller 
företag av liknande orsak. Under 2019 har det för 
Solvit Sveriges del främst handlat om tre typer av 
problem:

 – Svårigheter för EU-medborgare att få ett  
personnummer, genom att folkbokförings-
lagen ställer krav på minst ett års vistelse i 
Sverige för att bli folkbokförd.

 – EU-medborgares familjemedlemmar från ett 
land utanför EU nekas visum enligt rörlighets-
direktivet4 på grund av att nationell tillämpning 
som inte bedöms vara förenlig med EU-rätten, 
och om att

 – Handläggningstider för att få ett uppehåll-
skort överskrider sex månader, vilket står i 
strid med rörlighetsdirektivet.
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Eftersom en lösning av de strukturella problemen 
inte kan uppnås genom informell dialog med de 
berörda myndigheterna i de enskilda ärendena, är 
Solvit beroende av att problemen uppmärksammas 
nationellt av regeringskansliet och på EU- nivå av 
kommissionen. Solvits roll att verka för bättre efter-
levnad av EU-rätten, blir särskilt viktig när den neg-
ativa effekten för den fria rörligheten är påtaglig.

De strukturella problemen och andra intres-
san ta ärendeslag som Solvit Sverige hanterat under 
2019, beskrivs mer utförligt i avsnitt 3, nedan.

Solvit och företag på inre marknaden
Antal ärenden som anmäldes av företag 2019 var 
liksom tidigare år lågt. Det gäller både för Solvit-
nätverket (5 %) och för Solvit Sverige (7 %). Det  
är därför svårt att dra slutsatser om vilka problem 
som förekommer hos företag, enbart utifrån de 
anmälda ärendena. Ett annat förhållande i ärende-
hanteringen är att anmälarens val styr hur ärendet 
blir kategoriserat. Exempelvis kan en egenföretag-
are anmäla sitt problem som privatperson, trots att 
frågan egentligen utgör en typ av företagsproblem.

För att analysera hur den inre marknaden fungerar 
måste man beakta hur de fria rörligheterna hänger 
ihop och se den inre marknaden som en helhet. Det 
kan till exempel handla om att företags möjligheter 
att hitta kompetent personal försämras när en 
anställning i Sverige inte framstår som attraktiv  
på grund av svårigheter att få ett svenskt person-
nummer. Företags möjlighet att bedriva verksamhet 
inom EU är i stor utsträckning beroende av att per-
sonrörligheten fungerar smidigt mellan länder.

Den europeiska organisationen för handels- 
kamrar, Eurochambers, utförde under 2019 en 
studie och enkätundersökning5 enligt vilken större 

företag är mer benägna att använda Solvit än små- 
och medelstora företag, för att lösa problem med 
handelsfrågor. Istället var det enligt undersök- 
ningen mer vanligt att mindre företag skötte upp-
komna hinder på andra sätt, exempelvis genom  
anlitande av jurister och nationella handelskamrar. 
Undersökningen går inte närmare in på varför situ-
ationen ser ut som den gör. En av Solvits utmanin-
gar är därför att nå ut till just små- och medelstora 
företag för att öka kännedomen om fördelarna  
med Solvit.

Stärkt samarbete mellan Solvit och EEN
För att attrahera fler företagsärenden till Solvit 
har Solvit Sverige under 2019 verkat för att öka 
företags medvetenhet om funktionen. Detta har 
skett genom att etablera samarbete med affärsnät-
verket Enterprise Europe Network (EEN) som har 
direktkontakt med företag. Solvit Sverige var 
under året värd för en workshop som anordnades 
av kommissionen mellan representanter för 
Solvit-nätverket och EEN, med deltagande av flera 
medlemsländer.6 Workshopen var den första i sitt 
slag och resulterade i förslag till åtgärder för hela 
Solvit-nätverket och EEN för att möjliggöra ett 
bättre stöd till små- och medelstora företag. En del 
i detta utgörs av ett närmare samarbete mellan 
nätverken nationellt. Initiativet kommer att följas 
upp av kommissionen med liknande workshops 
och gemensamma seminarier framöver.

Solvit Sverige och EEN Sverige har etablerat en 
utökad bilateral kontakt och tagit fram en gemen-
sam plan för att regelbundet utbyta erfarenheter 
och kompetens och åtgärder i syfte att stärka 
kännedomen hos företag om den service som 
finns att tillgå.
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Ärenden som har behandlats  
under 20193
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Den fria rörligheten för personerI detta avsnitt beskrivs ett urval av ärenden som 
Solvit Sverige har hanterat under året.

3.1 Fri rörlighet för personer
För att skapa goda förutsättningar för personer 
och företag ska de rättigheter och den likabe-
handling som följer av EU-rätten garanteras, när 
medborgare väljer att bosätta sig eller arbeta i,  
ett annat medlemsland. Det är viktigt att den fria 
rörligheten för personer fungerar för att den inre 
marknaden ska nå sin fulla potential och för EU:s 
ekonomiska tillväxt.

För Solvit Sveriges del, har merparten av de 
ärenden som anmälts under 2019 handlat om 
problem med personrörlighet kopplade till frågor 
om social trygghet, inresa till och bosättning i 
Sverige och därmed tillämpningen av rörlighets-
direktivet.

Ärenden med koppling till socialförsäkring kan 
till exempel handla om rätt till familjeförmåner 
eller arbetslöshetsersättning.



7

I likhet med tidigare år, är ett återkommande 
problem svårigheter för EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar att bli folkbokförda och 
därmed få ett personnummer. Frågan har fått 
uppmärksamhet från Solvit Sverige – och inom 
Solvit-nätverket – under lång tid.7 Orsaken är 
folkbokföringslagen får negativa effekter för den 
fria rörligheten för personer. Trots ett särskilt 
utredningsuppdrag8 och uppdrag som regeringen 
givit åt Skatteverket avseende regelverket om 
folkbokföring9, där bakgrunden bland annat angi-
vits vara de klagomål som inkommit från EU-
medborgare till Solvit10, kvarstår problemet.

Solvit Sverige har även sett en ökning av antalet 
ärenden som handlar om att EU-medborgares 
familjemedlemmar från länder utanför EU 
nekats visum enligt rörlighetsdirektivet, vid 
inresa till Sverige. Ärendena handlade framför 
allt om att viseringar nekats för tillfälliga turist-
resor till Sverige, till följd av ett avgörande från 
Migrationsöverdomstolen.11 Den här ärende-
typen är den som har ökat mest under 2019.

3.1.1 Inresevisum för tredjelandspartner 
vid kortare vistelse
Under 2019 mottog Solvit Sverige 26 ärenden om 
problem med visering vid inresa till Sverige.  
En stor del av dessa beror på ovan nämnda 
avgörande från Migrationsöverdomstolen.12 
Enligt avgörandet ska det påskyndade förfaran-
det enligt rörlighetsdirektivet inte tillämpas på 
visumansökningar från tredjelandsmedborgare 
som är familjemedlemmar till EU- medborgare, 
när huvudsyftet med resan är att besöka Sverige 
för turiständamål. Migrationsverket och ambassa-

derna kräver därför att EU-medborgare ska visa 
på en avsikt att bosätta sig i Sverige för att deras 
familjemedlems ansökan ska beviljas.

Solvit Sverige anser inte att denna tillämpning 
är förenlig med rörlighetsdirektivet och kommis-
sionens handledning för handläggning av viserings-
ansökningar13. Istället bör även kortare vistelser, 
så kallade turistresor, omfattas av rörlighets-
direktivet eftersom direktivet inte ställer upp krav 
på ändamålet med vistelsen. Av vad Solvit erfar 
torde denna syn även delas av kommissionen.

Solvit Sverige har under 2019 fört en dialog 
med Migrationsverket om den rättsliga frågan. 
Diskussionen som förts tyder på att kommission-
ens handledning inte fått genomslag i tillämp-
ningen eftersom den inte anses vara rättsligt 
bindande.14 Solvit Sverige skulle gärna se att frå-
gan prövades på nytt exempelvis genom begäran 
om förhandsavgörande från EU-domstolen.

Nekat inresevisum för  
tredjelandsmedborgare
En indisk medborgare som var gift med en brittisk 
medborgare, ansökte om inresevisum för att till-
sammans med sin maka resa på semester till bland 
annat Sverige. Makens ansökan avslogs. Ambass-
aden motiverade avslaget med att maken inte 
ansågs kunna härleda någon rättighet från sin brit-
tiska maka, eftersom syftet med resan inte var att 
bosätta sig och bedriva ekonomisk verksamhet i 
Sverige. Solvit ifrågasatte den bedömning som 
gjorts i ärendet men kunde efter besked från 
ambassaden konstatera att ambassaden, Migra-
tionsverket och Migrationsdomstolarna ser annor-
lunda på rättsläget. Ärendet avslutades som olöst 
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och utgör exempel på ett strukturellt problem som 
beror på nationell rättspraxis. Regeringskansliet 
och kommissionen är informerade om den 
återkommande problematik som nuvarande 
tillämpning innebär för den berörda personkretsen.

3.1.2 Social trygghet och lagvalsregler
Det finns inga gemensamma EU-regler för rätten 
till socialförsäkringsförmåner i medlemsstaterna. 
De regelverk som finns på EU-nivå handlar om att 
länderna ska samordna och koordinera sin 
tillämpning.15

Samordningsreglerna är dock relativt kompli-
cerade och de situationer som uppstår när en med-
borgare nyttjar sin fria rörlighet innebär att alla 
aktuella omständigheter får betydelse för bedöm-
ningen. Det kan handla om arbetsförhållanden, 
bosättning och familjesituationer som påverkar 
myndigheternas bedömningar och beslut. På detta 
område fungerar Solvit särskilt bra som problem-
lösare. I många av ärendena kan det handla om att 
hjälpa till med att kommunicera och förmedla rätt 
underlag till de beslutande myndigheterna i de olika 
länderna för att på så vis säkerställa att ett korrekt 
beslut kan tas.

Tolkning av tillämplig lagstiftning
En svensk egenföretagare bosatt i Sverige var 
samtidigt anställd med stationeringsort i Dan-
mark. Han vände sig till Solvit när han fick ett 
beslut om att han skulle anses tillhöra svensk 
socialförsäkring, utan att han hade ändrat något  
i sina livsförhållanden. Anmälaren hade initialt 
ansetts tillhöra dansk socialförsäkring på grund 
av anställningens stationeringsort.

Efter en tolkning av EU:s samordningsbestäm-
melser om arbete i två eller flera medlemsstater, 
bedömde Försäkringskassan att anmälarens rätt 
till socialförsäkringsförmåner istället skulle följa 
av svensk lagstiftning. Efter kontakter med  
myndigheterna i de båda länderna kunde Solvit 
konstatera att Försäkringskassans bedömning i 
ärendet var korrekt och rättsläget kunde genom 
Solvit klargöras för den som hade anmält ärendet.

Svensk kommuns krav på kostnad för 
hemtjänst
En dansk medborgare bosatt i Sverige hade  
beviljats hemtjänst av sin hemkommun. Som 
pensionär omfattades anmälaren fortfarande av 
dansk socialförsäkring och ansåg därför att han 
inte skulle behöva betala den egenavgift som 
kommunen krävde av honom, dvs. den del av 
kostnaden som brukaren själv får stå för. Detta 
eftersom anmälaren inte skulle behövt betala 
motsvarande kostnad i Danmark. Solvits utred-
ning visade att anmälaren själv måste betala  
kostnaden till kommunen och han kunde därefter 
kräva ersättning från Danmark.

Krav på specifikt intyg trots tillräcklig 
information om anställning
En svensk medborgare hade nekats ersättning 
från sin a-kassa i Polen, för att hon inte kunde 
visa att hon antingen arbetat eller varit föräldra-
ledig under minst ett år och därmed kvalificerat 
sig för a-kassa enligt det polska regelverket. 
Genom kontakt med Solvit visade det sig att 
anmälaren behövde komplettera med ett 
arbetsgivarintyg till den svenska a-kassan.  
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Svenska a- kassan kunde då utfärda ett nytt intyg 
till de polska myndigheterna som bekräftade att 
anmälaren hade arbetat minst ett år. Intyget god-
togs dock inte av den polska myndigheten förrän 
Solvit såg till att det kunde skickas en skriftlig 
förklaring från den svenska a-kassan om varför 
ett nytt intyg hade utfärdats. Solvit-ärendet 
kunde därefter avslutas som löst.

Det är vanligt att ärenden som handlar om rätt 
till arbetslöshetsersättning för den som har arbetat 
i flera medlemsländer anmäls till Solvit. Problem 
inom denna kategori beror ofta på bristande kom-
munikation mellan ländernas myndigheter, och 
ärendena har istället ofta kunnat lösas genom 
Solvits informella roll som problemlösare.

3.1.3 Uppehållsrätt samt uppehållskort för 
EU-medborgares familj från tredje land
En EU-medborgare har uppehållsrätt i Sverige 
genom anställning, studier, pension, genom att 
ha tillräckliga medel för sin försörjning, eller som 
egenföretagare. Det är bara familjemedlemmar 
från tredje land som behöver ansöka om ett uppe-
hållskort hos Migrationsverket om de ska vara i 
Sverige längre än tre månader.

Enligt rörlighetsdirektivet ska ett uppehålls-
kort utfärdas senast sex månader efter det att 
ansökan lämnades in till den behöriga myndig-
heten.16 Ett återkommande olöst problem i 
ärenden som anmälts till Solvit Sverige har varit 
att handläggningstiden för utfärdande av uppe-
hållskort hos Migrationsverket har överskridits. 
Trots att problemet har bestått under 2019 har 
Solvit Sverige vid dialog fått kännedom om att en 
särskild satsning har gjorts inom Migrations- 

verket för att komma tillrätta med den hårda 
arbetsbelastning som länge varit orsaken till 
problemet. Solvit har även i dessa ärenden 
arbetat för att öka kännedomen hos berörda 
medborgare om deras möjlighet att på nationell 
förvaltningsrättslig grund, begära att myndig-
heten fattar beslut i ärendet om det har gått mer 
än sex månader sedan ansökningsdatumet.17

3.2 Fri rörlighet för varor
En vara som lagligen säljs i ett EU-land ska  
normalt också få säljas i andra EU-länder utan att 
behöva uppfylla ytterligare krav eller tester, enligt 
principen om ömsesidigt erkännande.

Samtidigt finns det möjlighet för ett medlems-
land att stoppa en vara från att säljas i ett annat 
EU-land på grund av att grundläggande samhälls-
intressen behöver skyddas, exempelvis miljö, 
hälsa eller säkerhet. Om en myndighet stoppar en 
vara måste åtgärderna vara nödvändiga, propor-
tionerliga och därmed så lite handelshindrande 
som möjligt. Solvits erfarenheter stöds av 
handels hinderundersökningar enligt vilka 
företag upplever problem med bristande tillämp-
ning och olika tolkningar av principen om ömse-
sidigt erkännande.18 Även regelverket kring 
nationella produktregler och standarder ger 
upphov till problem. Trots detta är antalet  
Solvit-ärenden om varor relativt få.

Norskt krav på märkning av svensk 
vattenflaska
En vattenflaska som såldes i Sverige ansågs inte 
vara tillåten i Norge på grund av specifika krav på 
märkning. Den norska myndigheten ansåg att 
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produkten inte uppfyllde kraven enligt harmonis-
erad lagstiftning om märkning av livsmedels-
produkter19. Med den tolkningen ansåg den  
norska myndigheten inte att den nationella lagen 
var en teknisk regel och den ansågs därför inte 
behöva anmälas enligt gällande regelverk.20 
Solvits kontakt med myndigheten ledde till att 
myndigheten och företaget fick en förbättrad 
kommunikation och att de därmed kunde lösa 
problemet utan Solvits fortsatta inblandning.

3.3 Fri rörlighet för tjänster
Efterlevnaden av EU:s tjänstedirektiv är en 
förutsättning för att skapa en öppen inre 
marknad för tjänster och samtidigt garantera 
kvaliteten på de tjänster som erbjuds till konsu-
menter. Regelefterlevnaden är särskilt viktig för 
möjligheterna för företagare att etablera sig i ett 
annat medlemsland.

3.3.1 Erkännande av yrkeskvalifikationer
Erfarenheter inom Solvit Sverige visar att prob-
lem relaterade till godkännande av yrkeskvalifika-
tioner utgör det vanligaste hindret på tjänste-
området. För att kunna genomföra sin fria 
rörlighet måste examensbevis och kvalifikationer 
som utfärdas nationellt vara allmänt erkända. Det 
finns bland annat EU-rättsliga regelverk21 som 
fastställer hur en mottagande medlemsstat ska 
hantera särskilt reglerade yrken och kvalifika-
tioner som förvärvats i en annan medlemsstat. En 
huvudprincip är att värdmedlemsstaten inte får 
vägra tillträde till yrket i fråga om den sökande har 
de kvalifikationer som krävs i ursprungslandet.

Fransk läkare nekad legitimation i Sverige
En fransk medborgare som hade genomgått 
läkarutbildning och allmäntjänstgöring i  
Frankrike ansökte hos Socialstyrelsen om att få  
sin läkarlegitimation godkänd i enlighet med 
yrkeskvalifikationsdirektivet, för att kunna 
genomföra sin specialisttjänstgöring i Sverige. 
Mellan det franska och svenska utbildningssys-
temet för att erhålla läkarlegitimation finns dock 
en skillnad som försvårade det ömsesidiga erkän-
nandet av läkarlegitimation. I Sverige erhåller man 
sin läkarlegitimation redan efter sin allmäntjänst-
göring och den är en förutsättning för att påbörja 
specialisttjänstgöringen. I Frankrike kan man 
erhålla sin läkarlegitimation först efter mots-
varigheten till genomförd specialisttjänstgöring.

Anmälaren i ärendet hade därför formellt ännu 
ingen fransk läkarlegitimation att visa upp för 
godkännande av Socialstyrelsen, inför specialist-
tjänstgöringsperioden i Sverige. Ansökan till spe-
cialisttjänstgöringen hade därför inte godkänts 
av Socialstyrelsen. Solvit anser att kravet ställer 
upp ett hinder för tillgången till specialisttjänst-
göring och att tillämpningen är i strid med direk-
tivet. Ärendet kunde lösas genom att Social-
styrelsen efter dialog med Solvit, undantagsvis 
ändrade sin tillämpning och tilldelade anmälaren 
en svensk läkarlegitimation.

3.3.2 Moms
Problem som anmäls av företag i anslutning till 
momsfrågor kan handla om återbäring av moms 
eller att ett företags varor eller tjänster ska vara 
undantagna från momsplikt i ett annat 
medlemsland.



11

BYT BILD!!!

Egenföretagares verksamhet ej  
momspliktig i Spanien
En svensk kiropraktor hade ett eget företag i 
Spanien. Enligt spansk nationell lagstiftning var 
verksamheten momspliktig, men enligt EU:s 
momsdirektiv22 är verksamhet inom sjukvården 
undantagen från momsplikten, under vissa för-
utsättningar. I ett avgörande har EU-domstolen 
tolkat undantagsbestämmelsen närmare och 
domen offentliggjordes 201923. Anmälaren tog 
kontakt med Solvit för att utreda huruvida den 
spanska lagstiftningen uppfyllde EU-rätten.

Solvit bedömde efter utredning att den span-
ska lagstiftningen stod i strid med undantags-
bestämmelsen och att anmälaren i ärendet borde 
undantas från moms. Den centrala spanska 
skatte myndigheten kom efter intern utredning 
fram till samma resultat. Solvits hantering tydlig-
gjorde på så vis rättsläget för den spanska myn-
digheten och ärendet löstes. Kiropraktorns ansö-
kan om att verksamheten skulle bli undantagen 
från momsplikt kunde därmed senare godtas av 
det lokala spanska skattekontoret.

3.4 Fri rörlighet för kapital
Den fria rörligheten för kapital är den frihet som 
genererar minst antal ärenden inom Solvit. 
Området omfattar finansiella transaktioner, 
investeringar i företag eller problem vid förvärv 
av egendom. I Solvit Sveriges fall är kapital-
ärendena ofta en konsekvens av andra problem 
inom exempelvis området för personrörlighet. 
Det förekommer att EU-medborgare anmäler 
svårigheter att öppna ett bankkonto i Sverige på 
grund av avsaknad av personnummer. Trots att 
detta ska vara möjligt med stöd i nationellt 
regelverk, är personnummer ofta ett krav som de 
enskilda bankerna ställer upp. Eftersom Solvit 
inte har mandat att agera mot privata organ, är 
just detta exempel på ett problem som Solvit inte 
kan hantera.
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Kommerskollegium anser att frågan om ökad  
efterlevnad av EU-rätten bör vara fortsatt priorit-
erad, både inom Solvit och i övrigt. Kollegiet har i 
en utredning publicerad 2019, Reforming compli-
ance management in the Single Market,24 lyft att 
brister i efterlevnad av EU-rätten underminerar 
den inre marknaden.25 Det medför att företag och 
medborgare inte kan dra nytta av den fria rör-
ligheten. Kommissionen och medlemsstaterna 
har ett delat ansvar för efterlevandefrågan och att 
fortsätta försöka påverka de tillämpande 
nationella myndigheterna är ett viktigt steg, där 
Solvit har en betydelsefull roll. Det kommer där-
för även att vara en prioriterad uppgift för Solvit 
att fortsätta verka för initiativ som följer av kom-
missionens handlingsplan för förbättrad tillämp-
ning och efterlevnad av inremarknadsreglerna.26

I en ny förordning om ömsesidigt erkännande 
av varor som träder ikraft den 19 april 2020,27 
anges att ett myndighetsbeslut om att stoppa en 
vara från försäljning utöver överklagandehänvis-
ningen, ska innehålla information om hur före-
taget kan vända sig till Solvit.28 När ett företag 

anser att en myndighet har fattat beslut i strid 
med förordningen kan de alltså när förordningen 
börjar tillämpas under 2020, anmäla detta till 
Solvit som utreder ärendet enligt ett nytt särskilt 
förfarande.

Uppdraget att hantera ärenden inom ramen  
för Solvit i förhållande till Storbritannien består, 
såvitt hittills är känt, till utgången av år 2020. 
Detta innebär att medborgare eller företag i något 
av EU-länderna som har problem med en myndig-
het i Storbritannien fortfarande kan anmäla 
ärenden till Solvit under 2020. Motsvarande 
gäller för Storbritanniens del.

Med hänsyn till vad som i skrivande stund är 
känt om den situation som präglat inledningen av 
år 2020, kan konstateras att nya utmaningar för 
en sammanhållen inre marknad kan uppstå ur en 
oväntad kris. Problem som har uppmärksammats 
som ett resultat av pandemin riskerar att sätta en 
protektionistisk prägel på den inre marknaden, 
vilket sannolikt även kommer att ge Solvit nya 
frågor att arbeta med under år 2020.

Solvit och framtiden4
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