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Domar från EG-domstolen öppnar upp för östeuropeisk arbetskraft!
* EG-domstolen har under hösten avkunnat domar (C-63/99, C-235/99, C-257/99 av den 27
september 2001 och C-268/99 av den 20 november 2001) som bekräftar att ansökarländernas
medborgare (Polen, de baltiska stater, Tjecken, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien,
Slovenien, Malta och Cypern) har rättskrav genom gemenskapslagstiftningen på att få
uppehålls- och arbetstillstånd som egna företagare inom den Europeiska Unionen.
Domarna i klartext bekräftar att alla ansökarländernas medborgare har ett rättskrav på att få
beviljat uppehålls- och arbetstillstånd för drift av egen rörelse inom Europeiska Unionen.
Medborgarna skall inge sin ansökan enligt arbetslandets immigrationslagstiftning. Det betyder
att i de flesta länder skall ansökan inges före inresa i landet. Det gäller dock ej i t.ex. Sverige
för kort arbete, d.v.s. max tre månaders vistelse i vissa bolagsformer.
Migrationsmyndigheterna måste sakligt pröva ansökan på ett sätt så att man ej fråntager
medborgarnas faktiska rätt. Avslagsgrunder kan bara gälla landets säkerhet eller att
företagaren inte har ekonomiska förutsättningar för sin rörelse. Ansökarländernas medborgare
äger rätt att ej diskrimineras och skall behandlas lika som andra medborgare inom Europeiska
Unionen.
Enligt byråns uppfattning bör alltså kriterierna för ekonomisk bedömning läggas lika med vad
som krävs ekonomiskt t.ex. för en svensk medborgare som flyttar till Spanien. Kriterierna där
är att personen som flyttar in i en medlemsstat skall ha inkomst som motsvarar minsta
pensionen för landets medborgare. I Spanien är det t.ex. ca 1 miljon pesetas (ca 55.000 SEK).
Samma krav måste alltså gälla för östeuropeér i Spanien för att de ej skall diskrimineras i
förhållande till andra unionsmedborgare i Spanien. På precis samma sätt kan man ta fram
minsta pension för Sverige och då ha inträdesbiljetten till den svenska marknaden med både
uppehållstillstånd och arbetstillstånd som egen företagare.
Brochs Redovisningsbyrå KB har tidigare genom sitt första nyhetsbrev 1996, som vi lät
publicera när vi öppnade vår hemsida som första redovisningsbyrå i Malmö, låtit meddela att
många företagare från östeuropa och andra så kallade visumfria länder har rätt att driva egen
verksamhet i Sverige. Denna rätt har nu alltså förstärkts för de medborgare som kommer från
ansökarländerna. Dessa åtnjuter alltså inte bara en intern svensk rätt utan nu också en EG-rätt.
Det betyder bland annat att Sveriges Riksdag kan ej ändra detta förhållande själv. Sveriges
Riksdag kan endast ändra den interna rätten och ej de rättsakter som ligger på EG-nivå.
Sedan vi lät publicera nyheten om utländska företagares rätt på vår hemsida och sedan detta
bland annat uppmärksammades på Sydnytt 1998, som gjorde reportage på byrån, kan vi
meddela att flera aktörer har påbörjat verksamhet som förmedlare av arbetskraft särskilt från
östländerna kring Östersjön och särskilt inom byggbranschen. Troligen har många fler genom
nyheten sett till att legalisera sina förbindelser med östeuropeér som tidigare var att betrakta
som svart arbetskraft.
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Domar från EG-domstolen öppnar upp för östeuropeisk arbetskraft! (Forts.)
Genom de nya domar från EG-domstolen kan man säga att marknaden för den som vill
förmedla arbetskraft från östeuropa är nu inte bara Sverige utan hela den Europeiska Unionen.
Det betyder att polska byggföretagare kan nu ta arbete i Köpenhamn eller London. Bulgariska
trädgårdsodlare kan ta arbete på spanska solkusten. IT-konsulter från Tallin kan ta arbete i
Frankfurt, Tyskland. Det enda problemet är att många ej känner till rättigheterna på området.
Det gäller både köpare av tjänster och de potentiella säljarna.
Köparna är de som kan dra mest nytta av detta då de nu har tillgång till en stor geografisk
marknad där de kan söka efter mer arbetskraft. Östeuropeérna börjar dessutom bli bättre i
engelska, tyska och andra stora språk inom unionen. Detta betyder att det är företagsmässigt
att söka efter sina tjänstebehov på denna marknad. Särskilt när det i de flesta tillfällen
dessutom är billigare än en inhemsk lösning.
För privatpersoner inom unionen är detta också intressant. Pigdebatten är i princip död med
de nya rättsfallen. Pigorna från t.ex. Sofia, Bratislava eller Pilsen kan nu öppna egna företag
och arbeta i svenska hem så länge de ser till att vara självständiga. Detta betyder att de måste
ha flera familjer de arbetar för samtidigt. Många pigor skulle troligen vara nöjda med en
månadsinkomst på ca fem - sex tusen kronor i månaden. Det betyder att en piga med en
arbetstid på ca 10 timmar i veckan skulle kosta ca 1.500 kr för en svensk familj. Detta finns
det säkert en stor efterfråga på hos många familjer där båda är yrkessamma.
Enligt byråns uppfattning ligger här en dold miljard industri som bara väntar på att utvecklas.
Ansökarländerna har över 100 miljoner av invånare och EU-länderna har drygt 400 miljoner
invånare. Skillnaderna är fortfarande mycket stora på lönenivåer. Även inom ansökarländerna
är det stor skillnad på lönenivå mellan ett land som Slovenien och Rumänien. Fler och fler
östeuropeér behärskar IT och nya språk. Kommunikationerna blir bättre och billigare. Detta
betyder att de praktiska förutsättningarna förbättras hela tiden. Nu börjar ett nytt Europa med
en friare arbetsmarknad och där människor börjar vänjas vid att umgås över nationsgränserna.

Byråns hemsida www.broch.se har många bra länkar!
*Om ni inte har tänkt på det så är det bra att påpeka att byråns hemsida nu har ett antal bra
länkar. Byråns hemsida kan alltså vara er utgångspunkt för den officiella världen.
•
•
•
•
•

•

Alla viktiga svenska myndigheter finns där,
EUs institutioner inklusive EG-domstolen där EG-domar kan tas ut på många språk,
Europadomstolen för mänskliga rättigheter med sin rättspraxis, på engelska och
franska,
Ett antal brittiska myndigheter för de som har brittiska bolag inklusive deras
bolagsregister,
Köpenhamns flygplats där ankomster och avgångar kan kollas, med förbeställning
avtaxfree,
Malmö Stad, med information om alla viktiga händelser i staden.
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Majoritets aktieägare har talerätt över konkursbolags tillgångar!
Europadomstolen har i ett prejudicerande mål (G.J. mot Luxemburg, dom 26.10.2000) ansett
att majoritetsaktieägare har talerätt över bolagets tillgångar vid konkurs. Tidigare har även
samma domstol ansett att majoritetsaktieägare hade talerätt vid fråga om likvidation av
bolagets tillgångar (Agrotexim m.fl. mot Grekland, SvJT 1996 s. 73 f.).

Vissa taxiägare kan få taxameterersättning av Justitekanslern!
* Vi berättade i vårt nyhetsbrev 1999 att Sverige saknade taxameterlagstiftning. Nu har det
visat sig att taxiföretagen kan få ersättning från JK (Justitekanslern). Ersättning beviljas därför
att Vägverket tvingade taxiföretagen att införskaffa taxameterutrustning genom föreskrift
VVFS 1997:190 som saknade rättslig verkan genom EG-lagstiftningens notifieringsdirektiv.
JK beslöt den 19 september 2001 (Dnr 4243-99-40) att bevilja skadeståndsersättning till ett
taxibolag för investering i taxameterutrustning före den 1 januari 2000 på grund av
vilseledande från föreskriften VVFS 1997:190.
Taxibolaget i det aktuella ärendet hade yrkat ersättning för ränteförlust om 38.930 kr på
investerat kapital i taxameterutrustningen samt ersättning om 112.589 kr för avskrivning
avseende den period då utrustningen ej hade behövts införskaffas. JK delade bolagets syn på
att Vägverket hade försummat sina skyldigheter genom införandet av VVFS 1997:190 utan att
notifiera Europeiska Kommissionen enligt notiferingsdirektivet. JK ansåg dock ej att bolaget
kunde göra anspråk på ersättning för avskrivning av utrustningen enligt skattemässiga regler.
JK ansåg att bolaget borde istället få ersättning för enbart ränteförlust på investeringen.
Räntan borde enligt JK beräknas utifrån § 5 räntelagen (d.v.s. diskonto med tillägg av två
procentenheter). För bolagets del skulle detta betyda med en avrundning uppåt att bolaget
skulle erhålla 16.000 kr.
Genom JKs beslut går det att uppskatta att om ett taxiföretag har en bil och därmed en
taxameter som man köpte ett år för tidigt till en kostnad av 25.000 kr skulle det bli en
ersättning på ca 2.500 kr. Taxiföretaget kan begära detta av JK genom uppvisande av bevis
för köpetillfället och med hänvisning till det aktuella ärendet.
Taxibolaget som fick 16.000 kr av JK äger också rätt att ej godtaga beslutet och vända sig till
allmän domstol (d.v.s. Tingsrätten) med en stämning mot staten för sin skada. Det går i denna
del ej säga om en allmän domstol skulle vara mera generös än JK. Likaså går det alltså för
vilket taxiföretag som helst att komma in med ett yrkande på annan grund till JK än det som
JK avgjorde. JK kommer då troligen att begränsa sitt beslut till samma uträkningsformel som
i det nu aktuella fallet. Detta hindrar ej det senare taxiföretaget för att själv gå vidare med en
stämning mot staten i allmän domstol. I den del bör dock taxiföretaget överväga
skadeståndsfrågan med ett lämpligt juridiskt ombud i skadeståndsrätt.
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Visumfrihet för Bulgarien, Kroatien och Rumänien!
Under året har visumfrihet införts för medborgare från Bulgarien, Kroatien, Hong Kong
(SAR) och Macau (SAR). Detta skedde som ett led av Sveriges anpassning till Schengen
samarbetet. Rumänien står näst i tur och allt talar för att visumfrihet införs från 1 januari
2002. Detta betyder att företagare så som vi har berättat om i tidigare nyhetsbrev 1996 samt i
första artikel i detta nyhetsbrev nu får det lättare att resa till Sverige för att sälja sina tjänster i
tre månader utan tillstånd.
Schengenmedlemskapet ledde också till en viss skärpning då en del stater som hade
visumfrihet nu har fallit bort från listan. Dessa stater är Bahamas, Barbados, Belize,
Dominica, Grenada, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadinerna, Trinidad &
Tobago, Botswana, Leshoto, Malawi, Nambia, Seychellerna, Swaziland, Zimbabwe, Kiribati,
Solomonöarna och Tuvalu. Företagare från dessa stater behöver nu först ansöka om visum för
att fysiskt komma till Sverige för att sälja sina tjänster. Det går genom Sveriges samarbete i
Schengen att konstatera att visumpolitiken är nu inriktad på frihet för i stort sett hela den
europeiska och amerikanska kontinenten. Medan hela Afrika och större delen av Asien nu
behöver visum för besök i Sverige. Detta försvårar så klart för arbetskraften från tredje
världen att söka sig till Europa.

Löpande bokföring och verifikationer
Redovisningskonsulterna informerar:
Enligt bokföringslagen 5 kap.2§, skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast
påföljande arbetsdag. Enligt BFN accepteras inte att man dröjer med bokföringen utöver den
fördröjning till efterföljande arbetsdag som medges enligt NBFN.
Kassabokföringsskyldigheten kan fullgöras genom noteringar t.ex. i en kassajournal. Andra
affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske.
Många småföretag använder idag inte någon kassabok och det är därför svårt att få en
överblick över kontanta in- och utbetalningar samt hur kassan ser ut vid en viss tidpunkt. Det
är också vanligt att det finns kassaunderskott i bokföringen vid vissa tidpunkter under
räkenskapsåret. Naturligtvis kan man inte ha ett minussaldo i kassan utan anledningen till
detta beror på att ägaren har skjutit in egna pengar eller lånat pengar. Oftast sker lån från släkt
och vänner, i Sverige eller från utlandet. Dessa egna insättningar eller lån skall också föras in
i kassaboken när dessa uppkommer. Det är också viktigt att man har ordentliga underlag till
bokföringen.
Kassaböcker finns att köpa hos Brochs Redovisningsbyrå KB.
Beträffande lån från privatpersoner i Sverige eller utomlands så rekommenderar vi att detta
görs via bank, alternativt att man har växlingskvitto/insättningskvitto om man fått pengarna
kontant. I annat fall kan det vara svårt att visa att pengarna verkligen har kommit en tillhanda.
För mer information kring löpande bokföring, kassahantering m.m, vänligen kontakta Er
personliga redovisningskonsult på byrån.

Copyright © Brochs Redovisningsbyrå KB. All rights reserved.

