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Šis ceļvedis jums palīdzēs uzzināt par daudzām 
priekšrocībām, ko piedāvā vienotais tirgus, un jūsu ziņā 
būs izlemt, kā tās likt lietā. Līdzīgi noteikumi ir spēkā 
arī dažviet ārpus ES robežām — Islandē, Lihtenšteinā, 
Norvēģijā un Šveicē.

Šajā brošūrā atainots stāvoklis 2014. gada oktobrī. 
Lai gan daudzi šķēršļi ir novērsti, vienotais tirgus ir 
Eiropas projekts, kas turpina attīstīties un nākotnē 
jums pavērs vēl daudzas iespējas. Ja vēlaties visjau-
nāko informāciju, iepazīstieties ar interneta saitēm, kas 
sniegtas katras lapas apakšā.

Ja gadās nokļūt situācijā, kad jūsu tiesības neievēro, 
vai vienkārši vēlaties padomu, varat vērsties vairākos 
ES dienestos, kas jums palīdzēs atrast risinājumu vai 
iegūt kompensāciju, — tie uzskaitīti brošūras beigās.

Vienotais tirgus ir mainījis Eiropas iedzīvotāju 
priekšstatus par darbu, mācībām, iepirkšanos un tirdz-
niecību visā kontinentā. Agrāk pat īss brauciens uz 
kaimiņvalsti bija īsts pārbaudījums: tas noteikti sākās 
ar iegriešanos valūtas maiņas punktā, bet, lai aizietu 
pie ārsta vai tiktu slimnīcā, vajadzēja aizpildīt kaudzi 
papīru, nemaz nerunājot par muitas nodokļiem, ko 
vajadzēja maksāt pat par niecīgāko suvenīru. Ja, pār-
braucis mājās, jūs šajā suvenīrā atklātu defektu, jums 
nebūtu ne mazāko cerību saņemt atlīdzību. Jums arī 
nebūtu nekādu garantiju par tā drošumu, jo šajā ziņā 
Eiropas valstīs standarti atšķīrās. 

Ja tolaik jums būtu piederējis savs uzņēmums, 
plānus par darbības izvēršanu ārzemēs jūs varētu aiz-
mirst — tik liela bija birokrātija, ja kāds gribēja pārdot 
preces vai sniegt pakalpojumus citā ES dalībvalstī.

Pēdējos gados šajā jomā ir gūti ievērojami panā-
kumi. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi var izmantot gluži 
konkrētas priekšrocības, ko nodrošina vienotais ES tir-
gus. Jums piedāvā vairāk kvalitatīvu un lētāku preču un 
pakalpojumu. Jums visās valstīs ir nodrošināts vienlīdz 
augsts patērētāju un uzņēmumu aizsardzības līmenis. 
Varat sākt uzņēmējdarbību, pārdot produkciju un slēgt 
darījumus tirgū, kas ietver 500 miljonus cilvēku visā ES.

Ievads
Šajā brošūrā stāstīts par jūsu tiesībām un iespējām ES vienotajā tirgū. Vai jums pieder 
savs uzņēmums? Brošūrā sniegti padomi, kā atrast finansējumu, iekļūt jaunā tirgū un 
apiet birokrātiju. Vai esat students, darba meklētājs, patērētājs vai darba ņēmējs? Brošūrā 
uzzināsiet interesantas lietas par darbu, ceļošanu vai mācībām ES. Lai kas jūs būtu, ES 
vienotajā tirgū jums paveras daudzas iespējas un priekšrocības. 
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1. Darba meklēšana ārzemēs
Jums kā ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES valstī bez darba atļaujas.

tāda pati attieksme kā pret vietējiem

Meklējot darbu ārzemēs, jums ir tādas pašas tie-
sības kā uzņemošās valsts pilsoņiem attiecībā uz 
piekļuvi darbam (izņemot vienīgi dažus tādus publiskā 
sektora amatus, kuros tiek īstenota iestāžu vara un 
aizsargātas valsts vispārējās intereses), nodarbinātī-
bas dienestu palīdzību un darba meklētājiem domātu 
finansiālu atbalstu.

Daži finansiālā atbalsta veidi, kas domāti tam, lai 
jums būtu vieglāk atrast darbu, gan paredz, ka tos 
var saņemt tikai tad, ja jums ir reāla saikne ar vietējo 
darba tirgu.

darba vakances eiropā

Darba vakances citās ES valstīs var atrast Eiropas 
nodarbinātības portālā EURES (Eiropas nodarbinātības 
dienests): http://ec.europa.eu/eures

Dažās ES valstīs Horvātijas pilsoņiem pagaidām 
joprojām vajadzīga darba atļauja, lai varētu tur strā-
dāt. Visus ierobežojumus atcels ne vēlāk kā 2020. gada 
beigās.

tas varētu būt jūs

jūs varat saņemt atbalstu, kamēr meklējat 
darbu ārzemēs
Valdis ir no Latvijas un devies uz Somiju meklēt darbu. 
Tā kā viņš ir ES pilsonis, viņam ir visas tiesības izman-
tot vietējo nodarbinātības dienestu un saņemt tā 
palīdzību vakanču meklēšanā. Viņš uzzina, ka dienests 
organizē vienas dienas semināru par to, kā uzrakstīt 
pārliecinošu CV un šādi iegūt lielākas izredzes tikt uzai-
cinātam uz interviju. Viņš piesakās uz šīm mācībām, 
kuras apmeklēt viņam ir tikpat lielas tiesības kā jebku-
ram Somijas pilsonim.

Vēlāk viņš izsūta CV potenciālajiem darba devējiem, 
viņu uzaicina uz divām intervijām, bet nepieņem darbā. 

Viņa iekrājumi ir gandrīz izsīkuši, tāpēc viņš pieprasa 
īpašu darba meklētāju pabalstu, kas domāts tam, lai 
atvieglotu darba meklētāju piekļuvi darba tirgum. 

Tomēr pirms pabalsta piešķiršanas Somijas iestādes 
drīkst izvērtēt, vai ES pilsonim ir izveidojusies reāla 
saikne ar vietējo darba tirgu.

Izvērtējušas Valda kvalifikāciju, uzturēšanās ilgumu 
Somijā un viņa pūles atrast darbu, tās pieņem pozitīvu 
atzinumu un nolemj pabalstu piešķirt.

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_lv.htm
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darba meklēšana ārZemēs

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu, varat savā 
nodarbinātības dienestā nokārtot, ka, pārceļoties uz 
citu ES valsti, lai tur meklētu darbu, jūsu bezdarbnieka 
pabalstu pārreģistrēs un izmaksās attiecīgajā ārval-
stī — parasti 3 mēnešus ilgi (ar iespēju pagarināt šo 
periodu līdz 6 mēnešiem). Lai to izdarītu, jums jāpie-
prasa atļauja U2 (agrāk lietoja nosaukumu E 303).

Nereti spēkā ir nosacījums, ka jums vispirms jābūt 
vismaz 4 nedēļas reģistrētam tās valsts nodarbinātī-
bas dienestos, kur palikāt bez darba.

Formalitātes jaunajā valstī

Lai pabalstu izmaksā nerastos pārtraukums, jums 
7 dienu laikā pēc aizbraukšanas no valsts, kur palikāt 
bez darba, jāiesniedz atļauja un jāreģistrējas kā darba 
meklētājam jaunās valsts vietējā nodarbinātības die-
nestā. Ja reģistrēsieties vēlāk, pabalstu izmaksās tikai 
no reģistrēšanās dienas.

Tad jums būs pieejami vietējie darba meklētāju 
palīdzības pakalpojumi un vajadzēs ievērot pienā-
kumus un pārbaudes procedūras, ko paredz vietējais 
nodarbinātības dienests.

ja neiZdodas atrast darbu

Ja jums neizdodas atrast darbu 3 mēnešu laikā, 
kas paredzēti jūsu atļaujā, varat lūgt, lai šo periodu 
pagarinātu vēl par 3 mēnešiem. Lai to izdarītu, jums 
pirms atļaujas termiņa beigām jāiesniedz pieteikums 
tās valsts nodarbinātības dienestā, kur palikāt bez 
darba (nevis jaunajā valstī).

Ja vēlaties saglabāt tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstu vēl ilgāk, jums jāatgriežas valstī, kur zaudējāt 
darbu, kamēr nav pagājis atļaujā minētais termiņš.

tas varētu būt jūs

lūdziet termiņa pagarinājumu laikus!
Žoāo no Portugāles dodas uz Ungāriju, līdzi ņemot U2 
veidlapu (agrāk to sauca par E 303), lai tur saņemtu 
bezdarbnieka pabalstu 3 mēnešus, kuru laikā bija plāno-
jis uzturēties Ungārijā. Taču viņš paliek šajā valstī ilgāk.

Atgriezies Portugālē, Žoāo zaudē tiesības uz bezdarb-
nieka pabalstu. Lai nenokļūtu šādā situācijā, vienmēr 
savas valsts nodarbinātības centrā lūdziet termiņa 
pagarinājumu, pirms ir pagājuši sākotnējie 3 mēneši.

2. Bezdarbnieka pabalsta saņemšana ārzemēs
Ja jums nav darba, varat saņemt palīdzību, lai atrastu darbu citā ES valstī.

Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_lv.htm
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3. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana
Jums kā ES pilsonim ir tiesības strādāt savā profesijā citā ES valstī.

kvaliFikācijas atZīšana

Ja valstī, uz kuru pārceļaties, jūsu profesija nav 
reglamentēta, varat tajā strādāt ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņi pat tad, 
ja jums nav oficiāla apliecinājuma par kvalifikācijas 
atzīšanu.

Ja jūsu profesija jaunajā valstī ir reglamentēta, 
jums var nākties pieprasīt, lai jaunās valsts iestādes 
oficiāli atzītu jūsu kvalifikāciju.

Ja jūsu profesija ir reglamentēta jaunajā valstī, 
bet jūsu dzimtenē nav, var gadīties, ka jums būs jāpie-
rāda, ka pēdējo 10 gadu laikposmā dzimtenē esat tajā 
nostrādājis vismaz divus gadus. 

Mūsu datubāzē (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof) varat noskaidrot, kādi noteikumi 
attiecas uz jūsu profesiju un kur atrodas attiecīgās 
valsts kontaktpunkts.

apliecinātas dokumentu kopijas

Iestādes var pieprasīt, lai jūs galvenajiem doku-
mentiem (piemēram, kvalifikāciju apliecinošiem 
sertifikātiem vai diplomiem) iesniegtu apliecinātas 

kopijas un tulkojumus. Ja vēlaties strādāt par arhi-
tektu, zobārstu, ārstu, vecmāti, medmāsu, farmaceitu 
vai veterinārārstu, jaunā valsts no jūsu dzimtenes 
atbildīgās iestādes var pieprasīt kvalifikācijas aplie-
cinājumu, kurā teikts, ka jūsu izglītība atbilst prasību 
minimumam, kas Eiropā noteikts šai profesijai.

tas varētu būt jūs

pirms sākat strādāt, pārliecinieties, kādi būs 
noteikumi!
Mojka vispārējās aprūpes māsas izglītību ieguva 
Slovēnijā, bet tagad vēlas strādāt Minhenē, Vācijā. 
Šajā ziņā nevajadzētu rasties nekādām problēmām, 
jo vispārējās aprūpes māsu kvalifikācija tiek atzīta 
automātiski. Tomēr viņa nezina, kur pieprasīt Slovēnijā 
iegūtās kvalifikācijas atzīšanu.

Viņa sazinās ar Vācijas valsts kontaktpunktu profesio-
nālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos, kas iedod 
par Bavāriju atbildīgās iestādes adresi. Kontaktpunkts 
arī palīdz viņai nokārtot administratīvās formalitātes.

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_lv.htm
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nodokļu lietās nav es noteikumu

Nav tāda vienota ES tiesību akta, kas noteiktu, 
kādā veidā ES pilsoņiem, kuri dzīvo un strādā citā ES 
valstī, jāmaksā ienākuma nodoklis. Šos jautājumus 
regulē attiecīgie valstu likumi un starpvalstu nolīgumi 
par dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu. 

pret visiem vienāda attieksme

Nodokļu jautājumos attieksme pret jums nedrīkst 
būt citāda kā līdzīgā situācijā tā būtu pret jūs uzņemo-
šās valsts pilsoņiem. Turklāt jums ir tiesības saņemt 
tādus pašus nodokļu atvieglojumus par maksājumiem 
(piemēram, hipotekāro kredītu) un ienākumiem, kas 
gūti jūsu izcelsmes valstī, kādus jums piešķirtu tad, 
ja šie maksājumi tiktu veikti vai ienākumi gūti jaunajā 
mītnes valstī.

ienākuma nodoklis

Valsts, kurā strādājat, parasti apliek ar nodokli 
ienākumus, ko gūstat tās teritorijā. Ja nedzīvojat tajā 
pašā valstī, kurā strādājat, tad arī mītnes valsts, iespē-
jams, var uzlikt nodokļus darbvietas valstī gūtajiem 
ienākumiem. 

Par laimi vairums valstu ir noslēgušas starptau-
tiskus līgumus, lai izvairītos no nodokļu dubultās 
uzlikšanas. Parasti tajos noteikts, ka mītnes valsts 
iestādēm ir jāatvelk no tām maksājamās summas tie 
nodokļi, kurus jau esat samaksājis citai valstij. 

reZidence nodokļu vajadZībām

Ja pārceļaties uz citu ES valsti un tur pavadāt vai-
rāk nekā 6 mēnešus gadā, jūs var uzskatīt par nodokļu 
rezidentu tur. Šī valsts tad var piemērot nodokli visiem 
jūsu ienākumiem, kas gūti visur pasaulē. 

Ja jaunajā valstī pavadāt mazāk nekā 6 mēnešus 
gadā, jūs parasti saglabājat nodokļu rezidenta statusu 
savā valstī (proti, valstī, kurā pavadāt lielāko daļu 
gada). Tādā gadījumā jaunā mītnes valsts ar nodok-
ļiem apliek tikai ienākumus un peļņu, kuru esat guvis 
šajā valstī. 

tas varētu būt jūs

iespējams, ka jums ir tiesības uz nodokļu 
atskaitījumiem valstī, kurā strādājat, — pat 
attiecībā uz iemaksām ārvalstu pensiju fondos
Zviedrijas pilsonis Svens strādā un dzīvo Dānijā, 
bet turpina veikt iemaksas Zviedrijas pensiju fondā 
saskaņā ar līgumu, ko viņš noslēdza pirms aizbrauk-
šanas uz Dāniju.

Dānijai jāpiešķir Svenam nodokļu atskaitījumi, apliekot 
viņa algu ar nodokli Dānijā, jo par iemaksām Dānijas 
pensiju fondos šādi atskaitījumi tiktu piešķirti.

4. Nodokļu maksāšana
Ja pārceļaties uz citu valsti, var rasties situācija, ka jums ir pienākums maksāt nodokļus 
gan savā valstī, gan jaunajā mītnes valstī.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_lv.htm

Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?
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5. Sociālais nodrošinājums
Ja jūs pārceļaties uz dzīvi no vienas ES valsts uz otru, sociālās apdrošināšanas iemaksas 
būs jāveic tikai vienā valstī, pat ja strādājat vairāk nekā vienā. Standartgadījumā arī 
sociālos pabalstus saņemsiet tikai no tās valsts.

sociālā nodrošinājuma valsts

Pamatprincips ir tāds, ka esat pakļauts tās valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmai, kur faktiski strādā-
jat kā darba ņēmējs vai kā pašnodarbinātais, un šajā 
valstī jūs arī veicat sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
Nav svarīgi, kur jūs dzīvojat vai no kuras valsts ir jūsu 
darba devējs.

Valsts, kurā strādājat, atbild par jūsu sociālo nodro-
šinājumu pat tad, ja vismaz reizi nedēļā braucat uz to 
no citas ES dalībvalsts. 

Ja zaudējat darbu, jums jāreģistrējas un jāpieprasa 
bezdarbnieka pabalsts tās valsts nodarbinātības die-
nestos, kur pēdējoreiz strādājāt, — vai dzīvesvietas 
valstī, ja no tās regulāri braukājāt uz darbu.

īstermiņa norīkojums

Lai nevajadzētu bieži mainīt par sociālo nodro-
šinājumu atbildīgo valsti, ir paredzēts izņēmums 
gadījumos, kad darba devējs jūs uz neilgu laiku norīko 
darbā ārzemēs. Tad jūs paliekat tās valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmā, no kuras tikāt norīkots (ja 
norīkojums nepārsniedz 2 gadus).

tas varētu būt jūs

sociālais nodrošinājums nemainās, ja jūs norīko 
darbā uz citu es valsti
Karelam Čehijā pieder krāsošanas uzņēmums “Rainbow 
Painting”. Saņēmis pasūtījumu no Luksemburgas, kur 
darba pietiks 2 mēnešiem, uzņēmums norīko uz turieni 
6 krāsotājus.

Ja tiek ievēroti visi norīkojuma noteikumi, Luksemburgā 
pavadītajā laikposmā viņi joprojām piederēs Čehijas 
sociālā nodrošinājuma sistēmai.

“Rainbow Painting” joprojām būs viņu darba devējs, pat 
ja viņi kādu laiku saņems darba uzdevumus no cita, 
vietējā uzņēmuma.

beZdarbs

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu, jūs esat 
pakļauts tās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai, 
kas jums maksā pabalstu.

Ja nesaņemat bezdarbnieka pabalstu un arī 
nestrādājat, uz jums attiecas tās valsts sociālais 
nodrošinājums, kurā dzīvojat.Jums vajadzīga 

palīdzība?  
Vēlaties plašāku 

informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_lv.htm
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Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

pieprasījums

To jums vajadzētu iesniegt dzīvesvietas valsts pen-
siju pārvaldē. Ja nekad neesat tur strādājis, vērsieties 
tās valsts iestādē, kur pēdējoreiz strādājāt. Šī iestāde 
būs jūsu “kontaktpunkts” un sazināsies ar iestādēm 
pārējās valstīs, kur esat strādājis, šādi apkopojot jūsu 
sociālās apdrošināšanas vēsturi.

Katra valsts pārbaudīs, vai jūs atbilstat tās pra-
sībām, kas attiecas uz vecuma pensiju. Šīs prasības, 
piemēram, attiecībā uz pensionēšanās vecumu un 
pensijas apmēru, dažādās valstīs ir atšķirīgas. Taču 
ES noteikumi paredz, ka katrai valstij jāņem vērā jūsu 
apdrošināšanas vēsture citās valstīs, ja citur nostrā-
dāto gadu ieskaitīšana palīdzētu sasniegt konkrētajā 
valstī pensijai nepieciešamo minimālo gadu skaitu.

Katras valsts iestāde jūs informēs par lēmumu, ko 
tā pieņēmusi par jūsu tiesībām uz pensiju. Beigās “kon-
taktpunkts” jums atsūtīs pārskatu par lēmumiem, ko 
jūsu lietā pieņēmušas visas iesaistītās valstis.

pensionēšanās ārZemēs

Pensiju jums izmaksās neatkarīgi no tā, kur uztura-
ties un vai vispār dzīvojat Eiropā.

citas pensijas

Parasti uz invaliditātes pensijām un uz apgādnieka 
zaudējuma pensijām (laulātajam vai bāreņiem) attie-
cas tādi paši noteikumi kā uz vecuma pensijām.

tas varētu būt jūs

pārbaudiet, kādas ir jūsu tiesības uz pensiju 
valstīs, kur esat strādājis
Pensionēšanās brīdī Regīna dzīvo Vācijā, tāpēc pensi-
jas pieprasījumu viņa iesniedz tur. Gandrīz visu darba 
mūžu viņa ir nostrādājusi Vācijā (25 gadus), tomēr 
8 darba gadi viņai ir iekrājušies Austrijā.

Vācijas pensiju pārvalde, kas tagad ir viņas kontakt-
punkts, sazinās ar Austrijas pensiju pārvaldi. Lai gan 
Austrijā jānostrādā vismaz 10 gadi, lai iegūtu tiesības 
uz pensiju, Austrijas iestādēm jāņem vērā laiks, ko 
Regīna nostrādājusi Vācijā.

Rezultātā Austrija viņai izmaksās pensiju, kas atbilst 
tur nostrādātajiem 8 gadiem, un Vācija maksās savu 
pensiju, kas atbilst 25 Vācijā nostrādātajiem gadiem.

6. Pensijas pieprasīšana
Ja esat dzīvojis un strādājis vairāk nekā vienā ES dalībvalstī, jums, iespējams, katrā no tām 
ir radušās tiesības uz pensiju. Ja atbilstat šo valstu nosacījumiem par tiesībām uz pensiju, 
katra no tām jums maksās atsevišķu pensiju, kas atbildīs tur nostrādāto gadu skaitam.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_lv.htm
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7. Veselības aprūpe ārzemēs
Saskaņā ar ES tiesībām varat lūgt ārsta palīdzību citā ES valstī, un jums var būt tiesības uz 
radušos izmaksu kompensāciju no jūsu valsts veselības apdrošināšanas.

veselības aprūpe īsu 
apmeklējumu laikā

Pirms brauciena — neatkarīgi no tā, vai dodaties 
atvaļinājumā, komandējumā vai studēt ārzemēs — 
jums vajadzētu savas valsts veselības apdrošināšanas 
iestādē izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, 
kas ir bezmaksas.

Ar šo karti jums būs pieejama valsts sniegtā vese-
lības aprūpe, ja citā ES valstī gadās pēkšņi saslimt vai 
iekļūt negadījumā.

Uzrādot šo kartīti ārstam, zobārstam, slimnīcā vai 
aptiekā, jūs ārstēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
šīs valsts iedzīvotājus.

Pat tad, ja jums nav līdzi šīs kartes, jums ir tiesī-
bas uz ārstēšanos. Daudzos gadījumos jums ir tiesības 
saņemt izdevumu kompensāciju no savas valsts vese-
lības aprūpes sistēmas. 

plānveida medicīniskā aprūpe

Ja jums savā valstī ir tiesības uz kādu konkrētu 
ārstēšanu, jūs varat izvēlēties šo aprūpi saņemt citā 
ES valstī, un jums ir tiesības uz to, ka jūsu veselības 
apdrošinātājs vai jūsu valsts veselības aprūpes sis-
tēma sedz izmaksas (daļu no tām vai visas). Iespējams, 
ka jums vajadzēs iepriekš saņemt atļauju. 

Ja iepriekš ir saņemta atļauja, jums pirms ārstēša-
nas, iespējams, neko nevajadzēs maksāt. Ieteicams no 

sava veselības apdrošinātāja vai savas valsts veselī-
bas apdrošināšanas iestādē vispirms noskaidrot, kādi 
finansiālie noteikumi attiecas uz jūsu situāciju, un tikai 
tad doties ceļā, jo procedūras ir dažādas un arī kom-
pensācijas apmērs var atšķirties.

Atļauju nevar liegt, ja jūsu mītnes valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēma ietver jums vajadzīgo ārstēša-
nās veidu, bet veselības stāvokļa dēļ nevarat gaidīt, 
līdz jūsu valsts šo ārstēšanos spēs nodrošināt.

Ja ārstējaties ārzemēs (un tas ir izplānots iepriekš), 
pret jums jābūt tādai pašai attieksmei kā pret jebkuru 
citu personu, kas ietilpst ārstēšanās valsts veselības 
aprūpes sistēmā.

Pirms lēmuma pieņemšanas sazinieties vai nu ar 
savas valsts veselības aprūpes sniedzēju, vai ar valsts 
kontaktpunktu tajā ES valstī, kurā gribat ārstēties. Tie 
jums var sniegt visu vajadzīgo informāciju un padomu.

tas varētu būt jūs

Igauniete Kirsti dažus mēnešus pavada Lietuvā, lai 
pabeigtu studijas.

Kādu vakaru viņa sporta zālē salauž potīti.

Kirsti Lietuvā saņem visu nepieciešamo ārsta palīdzību, 
vienkārši uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas 
karti un identitātes karti.

Viņu ārstē Lietuvā, it kā viņa būtu veikusi iemaksas 
Lietuvas sistēmā, un ārstēšanās izdevumus viņai droši 
vien atlīdzinās pēc tur spēkā esošajiem tarifiem.

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_lv.htm
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Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

iestāšanās augstskolā

Iestāšanās nosacījumi var krietni atšķirties atka-
rībā no valsts un augstskolas, bet neatkarīgi no 
citiem iestāšanās noteikumiem neviena ES dalībvalsts 
nedrīkst liegt iespēju mācīties vai studēt jūsu pilsonī-
bas dēļ.

Var būt noteikums, ka jāpārvalda valsts valoda, 
tāpēc dažās valstīs jums, iespējams, būs jānokārto 
valodas pārbaudījums.

augstskolas diplomu atZīšana

ES līmenī nav augstskolu diplomu automātis-
kas atzīšanas mehānisma. Ja vēlaties studēt citā ES 
dalībvalstī, vispirms pārbaudiet, vai un kādā līmenī tur 
atzīst jūsu pašreizējo akadēmisko grādu.

Ja gribat uzzināt vairāk par kvalifikācijas atzīšanu, 
lai strādātu, izlasiet 3. nodaļu.

studiju maksa un Finansiālais
atbalsts

Ja studējat citā ES dalībvalstī, jums nedrīkst prasīt 
augstāku mācību maksu kā šīs valsts pilsoņiem. 

Jums ir tiesības uz tādām pašām mācību maksas 
segšanas stipendijām kā attiecīgās valsts pilsoņiem. 
Šis princips tomēr automātiski neattiecas uz iztikas 

pabalstiem un studiju kredītiem. Noskaidrojiet savas 
valsts iestādēs, vai varat saņemt vai saglabāt iztikas 
pabalstu dzimtenē. 

Ja jūs, ES pilsonis, esat legāli un nepārtraukti 
nodzīvojis citā ES dalībvalstī vismaz 5 gadus, jums ir 
tiesības uz stipendiju ar tādiem pašiem noteikumiem 
kā šīs valsts pilsoņiem. 

Ja vēlaties daļu studiju laika pavadīt ārzemēs, vēl 
viens iespējamais finansējuma avots ir stipendijas un 
aizdevumi, ko piedāvā ES programma “Erasmus+”. 

tas varētu būt jūs

jums ir tiesības saņemt stipendiju, ja esat 
konkrētajā valstī nodzīvojis 5 gadus
Elitsa ir bulgāriete, kas no 12 gadu vecuma dzīvo 
Parīzē. Viņa gribētu studēt Francijas augstskolā, bet to 
varētu atļauties tikai tad, ja iegūtu stipendiju.

Tā kā viņa šajā valstī ir nodzīvojusi vairāk nekā 
5 gadus, viņa atbilst nosacījumiem, lai saņemtu sti-
pendiju, ko Francijā piešķir studentiem.

8. Studijas ārzemēs
Jums kā ES pilsonim ir tiesības studēt jebkurā ES valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem 
kā šīs valsts pilsoņiem.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_lv.htm
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9. Iepirkšanās internetā
Iepērkoties internetā Eiropā, jūs allaž aizsargā ES tiesības.

negribētu preču atdošana atpakaļ
un atteikšanās no pakalpojumiem

ES jums ir tiesības atsaukt internetā veiktu pir-
kumu 14 darbadienu laikā pēc preces saņemšanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas. Šajā laikposmā varat 
atsaukt notikušo darījumu neatkarīgi no iemesla — pat 
ja esat vienkārši pārdomājis.

Pārdevējam 14 dienu laikā jums jāatlīdzina izdevumi. 
Jāatlīdzina arī standartpiegādes izdevumi, ko jūs samak-
sājāt par preču saņemšanu, tomēr parasti par preču 
atpakaļnosūtīšanu pārdevējam vajadzēs maksāt jums.

Šīs tiesības atcelt darījumu neattiecas uz dažām 
preču grupām, piemēram, pārtiku, kas ātri bojājas, 
viesnīcas un nomas auto rezervācijām konkrētiem 
datumiem un digitālu tīmekļa saturu, kuru jau esat 
sācis lejupielādēt vai straumēt.

remonts, apmaiņa, kompensācijas

Ja kaut ko iegādājaties internetā un pārdevējs ir 
no ES, jums ir atvēlēti vismaz 2 gadi, kuru laikā varat 
pieprasīt veikt bezmaksas remontu vai apmainīt preci, 
ja tai ir defekts vai tā nav tāda, kā solīts. Ja preci nevar 
salabot vai apmainīt pret citu saprātīgā laikā vai bez 
neērtībām, jūs drīkstat pieprasīt izdevumu atlīdzinā-
jumu vai cenas atlaidi.

tiesiskā aiZsardZība, ja prece 
netiek piegādāta

ES noteikumi paredz, ka preces jāpiegādā 30 dienu 
laikā pēc līguma noslēgšanas, ja vien jums ar pār-
devēju nav bijusi cita vienošanās. Ja šajā termiņā 
preces nesaņemat, jums tas ir jāatgādina pārdevējam, 
nosakot jaunu (un saprātīgu) piegādes termiņu. Ja pār-
devējs joprojām neveic piegādi un neievēro pagarināto 
termiņu, jums ir tiesības izbeigt līgumu un saņemt 
kompensāciju. Ja ir ļoti svarīgi, lai preces tiktu piegā-
dātas līdz konkrētam datumam un ja piegādātājs tās 
nepiegādā laikā, jūs drīkstat līgumu izbeigt uzreiz.

tas varētu būt jūs

internetā veiktie pasūtījumi jāpiegādā 30 dienu 
laikā, ja vien jums ar pārdevēju nav bijusi cita 
vienošanās
Novembra vidū Andrejs no Slovākijas internetā no 
Itālijas pasūtīja kasti vīna, lai celtu to galdā ģime-
nes Ziemassvētku svinībās. Ziemassvētki pienāca un 
pagāja, bet no vīna nebija ne ziņas, ne miņas. 

Tā kā prece netika piegādāta 30 dienu laikā, darījums 
saskaņā ar ES noteikumiem automātiski tika atzīts par 
spēkā neesošu. Andrejam ir tiesības saņemt kompen-
sāciju no tirgotāja.

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_lv.htm
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Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

pērkot auto ārZemēs

Ja citā ES valstī pērkat jaunu automašīnu 
(nobraukums mazāks par 6000 km vai jaunāka par 
6 mēnešiem), jums tur nav jāmaksā PVN, taču auto-
mašīna būs jāreģistrē jūsu dzīvesvietas valstī un tajā 
arī būs jāsamaksā PVN. 

Ja no privātpersonas ES pērkat lietotu automa-
šīnu (nobraukums pārsniedz 6000 km un vecāka 
par 6 mēnešiem), jums nav jāmaksā PVN. Ja pērkat 
automašīnu no profesionāla dīlera citā ES valstī, jums 
jāmaksā PVN šajā valstī, nevis savā mītnes valstī.

Par jaunām un lietotām automašīnām, kas nopirk-
tas ārpus ES, jums ievedot būs jāmaksā PVN.

Neatkarīgi no tā, kur tieši esat nopircis automašīnu, 
jums savā mītnes valstī būs jāmaksā automašīnas 
reģistrācijas nodeva (ja tāda tur paredzēta).

pārdodot auto uZ ārZemēm

Par jaunām automašīnām jums nevajadzēs mak-
sāt PVN, ja pārdodat kā privātpersona, bet pircējam 
būs jāmaksā PVN valstī, kur viņš dzīvo un kurp grasās 
vest mašīnu.

Tas nozīmē, ka jūs no savas valsts iestādēm varat 
atgūt PVN, ko sākumā samaksājāt par savu spēkratu. 
Mērķis ir nodrošināt, lai par vienu un to pašu automa-
šīnu PVN netiktu samaksāts divreiz.

Lietotām automašīnām par darījumu nav jāmaksā 
PVN, ja jūs kā privātpersona pārdodat savu auto pircē-
jam no citas ES valsts.

tas varētu būt jūs

ja pārdodat citam savu jauno auto, varat atgūt 
daļu no samaksātā pvn
Merete Dānijā nopērk jaunu auto par 20 000 eiro plus 
5000 eiro PVN (25 %). Pēc četriem mēnešiem viņa šo 
automašīnu (kas no PVN viedokļa joprojām skaitās 
jauna) pārdod Hāgenam par 16 000 eiro.

Hāgens automašīnu aizved uz Austriju, kur pats dzīvo, 
un samaksā Austrijas nodokļu pārvaldei PVN 3200 eiro 
(PVN likme Austrijā ir 20 %).

Merete kā pārdevēja var no Dānijas iestādēm atgūt 
4000 eiro no tiem 5000 eiro, ko viņa samaksāja kā 
PVN, pērkot automašīnu. Tas atbilst summai, kas 
Dānijā būtu maksājama par otro darījumu.

10. Automašīnas pirkšana vai pārdošana
Jūs varat pirkt vai pārdot automašīnu jebkurā Eiropas valstī un izmantot ES noteikumus 
par PVN atgūšanu vai atbrīvojumu no PVN.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_lv.htm
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11. Pasažieru tiesības
Neatkarīgi no tā, vai lidojat, braucat ar vilcienu, autobusu un vai jums ir kustību 
traucējumi, jums ir īpašas ES noteiktas pasažiera tiesības.

aviopasažieri un dZelZceļa, kuģu
un autobusu pasažieri

Minētās pasažieru tiesības attiecas uz:

•  lidojumiem, kas sākas jebkurā ES vai Islandes, 
Norvēģijas un Šveices lidostā vai kuru galamērķis ir 
ES un kurus veic ES aviosabiedrība;

•  visiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem pa 
dzelzceļu ES;

•  kuģiem, kuri iebrauc jebkurā ES ostā vai no tās izbrauc 
(neatkarīgi no tā, kur reģistrēts pārvadātājs);

•  plānveida tālsatiksmes autobusu reisiem (garā-
kiem par 250 km), kas sākas vai beidzas kādā no ES 
dalībvalstīm.

Ja jūsu reisu atceļ vai tas ļoti aizkavējas, ja lidoju-
mam reģistrēto pasažieru skaits pārsniedz vietu skaitu 
lidmašīnā (virspārdots reiss) vai jums neatļauj iekāpt 
lidmašīnā, jūs varat izvēlēties, vai uz galamērķi gribat 
doties pa citu maršrutu vai saņemt atpakaļ par biļeti 
samaksāto naudu. Iespējams, ka jums ir arī tiesības uz 
atspirdzinošiem dzērieniem, maltītēm un naktsmītni 
(atkarībā no reisa garuma un/vai kavēšanās ilguma).

Atkarībā no reisa garuma un/vai kavēšanās ilguma 
jums ar zināmiem noteikumiem var būt arī tiesības uz 
finansiālu kompensāciju (tomēr ne tad, ja ceļojat ar 
autobusu).

Ja esat invalīds vai jums ir kustību traucējumi, jums 
ir tieši tādas pašas tiesības ceļot kā jebkuram citam. Lai 
nodrošinātu ceļojuma laikā nepieciešamās palīdzības 
pieejamību, jums 36 vai 48 stundas pirms ceļojuma 
(atkarībā no tā, ar kāda veida transportu ceļojat) ir 
jāsazinās ar pārvadātāju, biļešu pārdevēju vai tūrisma 
operatoru.

tas varētu būt jūs

daudz nedomājiet un iesniedziet sūdzību
Stefānija bija plānojusi lidot no Romas uz Nikosiju darba 
lietās, bet reiss aizkavējās par 6 stundām. Nokavējusi 
konferenci, viņa tagad vēlas saņemt kompensāciju.

Aizpildot ES sūdzības veidlapu (tā pieejama lidostā vai 
aviosabiedrības tīmekļa vietnē) un iesniedzot to avio-
sabiedrībai, viņai pilnībā atlīdzinās biļetes cenu. Viņai ir 
tiesības arī uz kompensāciju, ja vien kavēšanās iemesls 
nebija kādi ārkārtēji apstākļi (bet tādā gadījumā avio-
kompānijai būs jāpierāda, ka tiešām bija tādi apstākļi).

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_lv.htm
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Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

maksimālie tariFi sarunām,
īsZiņām un datu lejupielādei
(viesabonēšana)

 2014. gada 1. jūlijs

Izejošās sarunas (minūtē) 19 eirocenti

Ienākošās sarunas (minūtē) 5 eirocenti

Nosūtītās īsziņas (par īsziņu) 6 eirocenti

Dati (par MB) (*) 20 eirocenti
(*)  Maksimālais tarifs ir noteikts par MB, bet jums rēķinu piestādīs par 

lejupielādētajiem kilobaitiem.
Šīs cenas neietver PVN. 

cenu paZiņošana

Kad šķērsojat ES iekšējo robežu, jūsu operatoram 
jānosūta jums īsziņa, lai informētu jūs par cenu, ko 
maksāsiet par izejošajiem un ienākošajiem zvaniem, 
datu pārraidi vai īsziņām.

tas varētu būt jūs

jūs esat aizsargāts pret astronomiskiem 
rēķiniem
Aniko no Ungārijas bieži izmanto lietotnes savā viedtāl-
runī, piemēram, mūzikas straumēšanu, sociālos tīklus, 
lai kontaktētos ar draugiem, un interneta kartes, lai 
atrastu restorānus.

Aizbraukusi atvaļinājumā uz Grieķiju, viņa viedtālrunim 
aizmirsa atslēgt automātisko atjauninājumu funkciju. 
Bet viņai vairs nav jāuztraucas, cik liels rēķins sakrā-
sies: ja vien Aniko ar savu operatoru nav vienojusies 
par ko citu, datu pārraide viesabonēšanā automātiski 
izbeidzas, kad par to maksājamā summa ir sasniegusi 
50 eiro robežu (kurai jāpieskaita PVN).

12. Lētākas mobilās sarunas
Ja izmantojat mobilo tālruni citā ES valstī, operators no jums var pieprasīt ne vairāk par 
noteiktu likmi.

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

Nedrīkst prasīt maksu, kas pārsniedz šos tarifus, 
bet operatori var piedāvāt lētākus tarifus, tāpēc pār-
baudiet, kurš ir visizdevīgākais. Cenu ierobežojumi 
attiecas uz visiem, izņemot gadījumu, ja esat izvēlējies 
īpašu pakalpojumu pakotni, ko piedāvā jūsu mobilais 
operators.

Lai jūs nesaņemtu milzīgu rēķinu par datu pārraidi 
ārzemēs, jūsu mobilās ierīces lejupielādējamo datu 
apjoms ir ierobežots līdz 50 eiro vērtībai visā pasaulē (ja 
vien neesat ar savu operatoru vienojies par citu limitu).
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13. Maksājumi, kredīti un ieguldījumi
Eiropas noteikumi aizsargā jūs, kad veicat maksājumu un pārskaitījumus ES.

garantētā noguldījumu summa

Jūsu iekrājumi bankā ir garantēti līdz 100 000 eiro 
robežai (vai līdzvērtīgai summai valstīs, kur izmanto 
citu valūtu). Šādi aizsargāts ir katrs noguldītājs vienas 
bankas grupas ietvaros.

kredīti un investīcijas

Jūs kā privātpersona varat ņemt patēriņa kredītu 
ikvienā ES valstī. ES noteikumi par pakalpojumu rek-
lāmu un sniedzamo informāciju ļaus viegli salīdzināt 
piedāvājumus. Ja pārdomāsiet, kredītlīgumu varat 
atsaukt 14 dienu laikā pēc parakstīšanas.

Varat pirkt un pārdot akcijas un citus vērtspapīrus 
visā ES, un jūs aizsargās tādi paši noteikumi kā mājās. 
Pēc finanšu pakalpojumu iegādes internetā jums 
vismaz 14 kalendāro dienu laikā ir tiesības atsaukt 
līgumu, nemaksājot sodu.

tas varētu būt jūs

jūs varat saņemt eiro pārskaitījumu uz citā es 
valstī esošu kontu
Mareike dzīvo Beļģijā, bet strādā Nīderlandē. Viņa 
vēlas algu saņemt tieši savā Beļģijas bankas kontā. 
Viņas darba devējs no Nīderlandes šo lūgumu nedrīkst 
noraidīt. Viņa no sava konta Beļģijā var apmaksāt arī 
komunālo pakalpojumu rēķinus un nodokļus par savu 
vasarnīcu Spānijā.

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

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

maksājumi ārZemēs

Ja maksājums ir eiro, jūs visā ES maksājat vienādu 
komisijas maksu par pārskaitījumiem — gan savas 
valsts robežās, gan uz citu ES valsti.

Šis princips attiecas uz naudas pārvedumiem starp 
diviem kontiem, kas atrodas dažādās valstīs, uz skaid-
ras naudas izņemšanu no bankomāta citā ES valstī un 
uz maksājumiem ar kredītkarti vai debetkarti visā ES.

Uzņēmumiem vai valsts iestādēm, kas savā valstī 
pieņem pārskaitījumus eiro, jāpieņem maksājumi eiro 
arī tad, ja tie veikti no ārzemēm.

Tāpat arī uzņēmumiem vai valsts iestādēm, kas 
savas valsts robežās maksājumus veic eiro, jābūt 
gataviem veikt šādus maksājumus uz eiro kontiem, kas 
atrodas citā ES valstīs (piemēram, maksājot jums algu 
vai pensiju vai atlīdzinot internetā nopirktu un atpakaļ 
aizsūtītu preču cenu).

skaidras naudas līdZņemšana 
uZ ārZemēm

Ja Eiropas Savienības teritorijā iebraucat vai no 
tās izbraucat ar 10 000 eiro vai vairāk skaidrā naudā 
(vai šīs summas ekvivalentu citās valūtās vai jebkā-
dos citus finanšu vai monetāros instrumentos, kurus 
viena persona var nodot citai anonīmi), jums tas ir 
jādeklarē muitai, aizpildot ES skaidras naudas deklarē-
šanas veidlapu. Ja ceļojat ES teritorijā, dažkārt jums ir 
līdzīgs pienākums, jo arī dažas ES dalībvalstis kontrolē 
ievestās un izvestās skaidrās naudas daudzumu. 
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Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

tirdZniecība no mītnes valsts

Ja esat uzņēmējs, varat pārdot preces un sniegt 
pakalpojumus visā Eiropā, un uz jums attieksies tādi 
paši noteikumi kā uz vietējiem uzņēmumiem. Varat arī 
izveidot uzņēmuma filiāli jebkurā ES valstī.

Ja darbojaties pakalpojumu nozarē, izlasiet 
arī 17. nodaļu.

jauna uZņēmuma dibināšana ārZemēs

Jūs varat nodibināt uzņēmumu jebkurā citā ES 
dalībvalstī. Uz jums attieksies tādi paši noteikumi kā 
uz šīs valsts pilsoņiem, piemēram, jums būs jāievēro 
profesionālās ētikas kodekss un jāsaņem vajadzīgās 
atļaujas.

palīdZība, lai sāktu uZņēmējdarbību
ārZemēs

Vispirms ieskatieties uzņēmumiem domātajā por-
tāla “Tava Eiropa” sadaļā. Papildus varat par velti 
saņemt padomu arī no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla — 
http://een.ec.europa.eu. Šis dienests jums palīdzēs 
sazināties ar kādu no 550 uzņēmējdarbības atbalsta 
organizācijām visās ES valstīs. Tur jums neliegs prak-
tisku palīdzību un padomu par uzņēmuma dibināšanu 
attiecīgajā valstī.

Varat uzklausīt arī pieredzējušus uzņēmējus.

•  “Erasmus” jaunajiem uzņēmējiem” palīdzēs 
atrast prakses vietu citas dalībvalsts uzņēmumā 
uz laiku līdz 6 mēnešiem (http://www.erasmus-
entrepreneurs.eu).

tas varētu būt jūs

atrodiet uzņēmējdarbības partneri un izvērsiet 
darbību
Marks ir programmētājs no Lielbritānijas un ir izveidojis 
uzņēmumu, kurš izstrādā digitālus vides ceļvežus, kas 
palīdz dabas draugiem atpazīt koku sugas ar viedtāl-
ruņu un planšetdatoru lietotņu palīdzību.

Viņam vajadzīgi partneri, kas viņa lietotnēm varētu 
sagatavot specializētu saturu. Viņš vēršas Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklā, kur viņam palīdz sazināties ar 
zinātniski ievirzītu mediju konsultāciju uzņēmumu 
Francijā. Uzņēmumi vienojas apkopot spēkus un kopš 
tā laika ir izstrādājuši virkni populāru lietotņu.

14. Uzņēmējdarbības uzsākšana un izvēršana
Jums ir tiesības veikt uzņēmējdarbību jebkur ES.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_lv.htm
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15. Finansējuma atrašana uzņēmumam
Ja esat uzņēmējs Eiropā, jums ir pieejami vairāki uzņēmējdarbības finansējuma avoti.

aiZņēmums no bankas

Jūs kā ES uzņēmuma īpašnieks varat ņemt bankas 
kredītu ikvienā ES valstī. Bankas drīkst noraidīt jūsu 
pieteikumu komerciālu apsvērumu, nevis valstspiede-
rības dēļ.

kapitāla iegūšana ārZemēs

Jūs varat

•  tirgot sava uzņēmuma kapitālu visā ES,

•  izveidot uzņēmumu citā ES valstī un pirkt un pārdot 
tā kapitālu,

•  pirkt un pārdot esoša uzņēmuma akcijas (daļas) citā 
ES valstī.

es Finansējums

Var gadīties, ka jums vajadzīgs finansiāls atbalsts, 
lai attīstītu uzņēmuma darbību. ES atbalsta uzņēmējus 
un uzņēmumus ar dažādām programmām, kas nodro-
šina aizdevumus, garantijas un kapitāla finansējumu.

ES arī piešķir dotācijas konkrētiem politikas mēr-
ķiem, piemēram, pētniecībai un vides aizsardzībai; 
parasti tādējādi tiek finansēti sadarbības projekti. ES 
dotāciju programmu sarakstu meklējiet te: 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants

tas varētu būt jūs

varbūt jūsu uzņēmumu gaida es finansējums
Peteri no Somijas meklē finansējumu, lai varētu līdz 
galam izstrādāt jaunu lietotni viedtālruņiem. Daļu 
vajadzīgās summas viņš varētu dabūt Somijā, bet 
amata brāļi viņam izstāsta par privātu kapitāla firmu 
Londonā, kura piedāvā pārējo summu, pretī prasot īpa-
šumtiesību daļu uzņēmumā.

Peteri arī uzzina, ka viņš varētu atbilst ES līdzekļu 
piešķiršanas nosacījumiem, ja daļu programmatūras 
izstrādātu tuvīnajā Igaunijā un Polijā. Viņa pieteikumu 
apstiprina, un uzņēmums nu var attīstīties uz stabiliem 
finansiāliem pamatiem. 

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_lv.htm
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Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?

uZ lielāko daļu ražojumu attiecas
es noteikumi

Uz lielāko daļu ražojumu ES tirgū attiecas kopēji 
Eiropas noteikumi, kas paredz augstus drošuma stan-
dartus no patērētāju un vides aizsardzības viedokļa. 
Tas attiecas uz iekārtām, automašīnām, rotaļlietām, 
medicīnas tehniku, ķimikālijām, radioierīcēm, tekstil-
izstrādājumiem, elektroprecēm un daudziem citiem 
ražojumiem.

savstarpēja atZīšana

Izstrādājumiem, uz kuriem neattiecas šie notei-
kumi (piemēram, dārgmetālu izstrādājumiem vai 
dažiem būvmateriāliem), katra ES valsts pati nosaka 
savu drošības līmeni. Ir spēkā savstarpējas atzīšanas 
princips. Proti, ja izstrādājums ir apstiprināts pārdoša-
nai vienā ES dalībvalstī, parasti varat to tirgot arī visās 
pārējās dalībvalstīs. 

ražojumu drošums

Jums kā preču ražotājam, izplatītājam vai impor-
tētājam jāievēro vairāki pienākumi, lai gādātu par 
kvalitāti un drošumu. Tas nozīmē, ka, piemēram, uz 
ražojuma vai tā iesaiņojuma jānorāda jūsu tirdzniecī-
bas veida nosaukums (vai zīme) un adrese, jāsniedz 
informācija par drošību un jānodrošina kompensācija 
par kaitējumu, ko izraisījuši ražojumi ar defektiem.

tas varētu būt jūs

varat pārdot savas preces citās es valstīs
Konora uzņēmums Īrijā ražo medicīniskās mērierīces, 
un viņš vēlas darbību izvērst Maltā. Viņš jau tagad 
likumīgi tirgo savus ražojumus Īrijā un citās ES valstīs.

Maltas iestādes sākotnēji liedz viņam laist preci tirgū 
un pieprasa papildu testēšanu. Taču šī prasība neat-
bilst ES noteikumiem, tāpēc iestādēm nāksies vien 
atļaut preces tirgošanu Maltā.

16. Preču pirkšana un pārdošana
Gandrīz visas preces var brīvi pirkt un pārdot visā ES, tirdzniecībai neizvirzot īpašas 
prasības vai citus šķēršļus.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_lv.htm
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17. Pakalpojumu sniegšana ārzemēs
Varat sniegt pakalpojumus jebkurā ES valstī.

pakalpojumu sniegšana uZ 
noteiktu laiku

Jūs varat sniegt pakalpojumus citās ES valstīs 
uz noteiktu laiku, šim nolūkam neatverot filiāli. Šim 
principam ierobežojumus var noteikt tikai ļoti retos 
gadījumos, proti, ja to diktē sabiedriskās kārtības, dro-
šības, veselības vai vides aizsardzības apsvērumi.

Varat sniegt pakalpojumus arī internetā. Ja ievē-
rojat savas mītnes valsts prasības, citas ES valstis 
parasti nevar izvirzīt papildu nosacījumus.

Filiāles atvēršana

Jūs varat atvērt sava uzņēmuma filiāli citā ES 
valstī, ja vēlaties tur sniegt pakalpojumus pastāvīgi 
(sk. 14. nodaļu).

vienotie kontaktpunkti

Ikvienā valstī ir izveidoti vienotie kontakt-
punkti, lai informētu jūs par noteikumiem un 
formalitātēm, kas jāievēro, un dotu jums iespējas veikt 
administratīvās procedūras tiešsaistē (http://ec.europa.
eu/internal_market/eu-go).

tas varētu būt jūs

sniedziet pakalpojumus ārzemēs tieši tāpat kā 
dzimtenē
Radu uzņēmums piedāvā uzkopšanas un durvju sargu 
pakalpojumus Bukarestē. Kādu laiku strādājis ar 
klientu no Francijas, Radu nolemj piedāvāt līdzīgus 
pakalpojumus Parīzē.

Vispirms viņš strādā, izmantojot sava Rumānijas uzņē-
muma identitāti, bet, apgrozījumam augot, Radu aiziet 
uz Francijas vienoto kontaktpunktu, lai izveidotu uzņē-
muma filiāli Francijā.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_lv.htm

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?
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uZņēmējdarbības nodokļi

Katra ES valsts pati pilnībā atbild par savu nodokļu 
sistēmu, bet tā nedrīkst piemērot diskriminējošu 
nodokļu režīmu uzņēmumiem no citām ES valstīm.

Parasti jums būs jāmaksā uzņēmumu ienākuma 
nodoklis valstī, kur ir reģistrēts jūsu uzņēmums. Ja esat 
individuālais komersants, jums būs jāmaksā fizisko 
personu ienākuma nodoklis — tajā valstī, kur veicat 
uzņēmējdarbību.

Ir pieņemti ES noteikumi, lai novērstu dubultu 
nodokļu uzlikšanu procentu maksājumiem, autorat-
līdzībām un dividendēm, kas veikti starp saistītiem 
uzņēmumiem dažādās ES valstīs vai pārstrukturējot 
uzņēmumu, kuram pieder aktīvi vairākās ES valstīs.

pvn

Ieviesdama standartnoteikumus par PVN, ES ir 
atvieglojusi pārrobežu tirdzniecības iespējas, taču 
dalībvalstīm ir samērā liela rīcības brīvība, nosakot 
PVN likmes.

Parasti PVN ir jāmaksā tajā valstī, kur nopērkat 
preci vai saņemat pakalpojumu. Tomēr var būt tā, ka 
reģistrēts esat citā valstī; tādā gadījumā jums ir jāreģis-
trējas katrā ES valstī, kur maksājams PVN. Ja sniedzat 
telesakaru, pārraides vai elektroniskos pakalpojumus, 
no 2015. gada 1. janvāra varat izmantot MOSS (mini 
“vienas pieturas sistēmu”), lai izpildītu visas saistības 
savā valstī.

Ja jūsu uzņēmumam rodas ar PVN aplikti izdevumi 
ES valstī, kur neesat reģistrēti, jums ir tiesības pieprasīt 
atmaksāt šajā valstī samaksāto PVN. Darbojas elektro-
niska procedūra, kurā ātri izskata jūsu prasību.

tas varētu būt jūs

jūs maksājat nodokļus valstī, kur veicat galveno 
uzņēmējdarbību
Maksam kopā ar brāli pieder krāsošanas un dekorē-
šanas uzņēmums Luksemburgā. Viņi krāso mājas arī 
privātiem klientiem Beļģijā un Francijā, tāpēc abi ir 
neizpratnē par to, kur jāmaksā uzņēmuma ienākumu 
nodoklis.

Tā kā lielāko darba daļu viņi veic Luksemburgā un nav 
reģistrēti citās valstīs, ienākuma nodoklis jāmaksā 
Luksemburgā.

Tomēr viņiem jāreģistrējas kā PVN maksātājiem un 
jāmaksā PVN visās valstīs, kur viņi sniedz pakalpoju-
mus (jo PVN ir jāmaksā valstī, kur ēkas atrodas). Visās 
šajās valstīs viņi var pieprasīt atpakaļ par pirkumiem 
(kā krāsu, materiāliem utt.) samaksāto PVN. 

18. Uzņēmējdarbības nodokļu maksāšana
Veicot pārrobežu tirdzniecību, jūs esat aizsargāts pret diskriminējošu attieksmi nodokļu ziņā.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_lv.htm

Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?
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19. Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Intelektuālā īpašuma tiesības aizsargā jūsu komercdarbību un izgudrojumus ES.

autortiesības

Ja radāt oriģināldarbu (literatūras vai mākslas, 
mūzikas, televīzijas, programmatūras vai reklāmas 
jomā, datubāzi u.tml.), autortiesības visā ES tiek aiz-
sargātas automātiski, tās nav oficiāli jāreģistrē.

tirdZniecības Zīmes un patenti

Ja tirdzniecības zīmes un dizainparaugu tiesības 
reģistrējat Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (ITSB), 
tās būs aizsargātas visā ES.

Šādi ietaupīsiet pūliņus, laiku un naudu, kas būtu 
vajadzīgi, reģistrējot tās katrā dalībvalstī atsevišķi.

Varat pieprasīt valsts patentu savas valsts patentu 
birojā vai Eiropas patentu Eiropas Patentu birojā. 
Eiropas patenti tomēr būs jāapstiprina ikvienā valstī, 
kur vēlaties, lai tie būtu aizsargāti. Pateicoties jaunajai 
Eiropas vienotajai patentu sistēmai, varēsiet saņemt 
visas Eiropas mēroga patentu, kurš nebūs jāapstiprina 
katrā ES dalībvalstī atsevišķi. Jaunā sistēma stāsies 
spēkā, kolīdz visas dalībvalstis būs ratificējušas līgumu 
par jauno patentu tiesvedības sistēmu.

Ja ražojat lauksaimniecības produktus vai pārtiku, 
jūsu ražojumus var aizsargāt īpašas ES kvalitātes sis-
tēmas (piemēram, aizsargāts cilmes vietas nosaukums 
vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde). Lai 
atbilstu šo sistēmu nosacījumiem, produkta kvalitātei 
vai galvenajām īpašībām jābūt saistītām ar ģeogrā-
fisko izcelsmes vietu.

tiesību pārkāpumi internetā

Jūs varat nokļūt situācijā, kad ir pārkāptas jūsu 
intelektuālā īpašuma tiesības, sevišķi internetā.

Starpnieki (piemēram, interneta pakalpojumu 
nodrošinātāji) par to neatbild, ja viņi nav zinājuši par 
nelikumīgo darbību.

Ja noticis pārkāpums, ES noteikumi palīdzēs jums 
īstenot un aizsargāt jūsu intelektuālā īpašuma tiesības.

tas varētu būt jūs

reģistrējiet savu tirdzniecības zīmi, lai tā būtu 
aizsargāta
Agneška no Polijas ir izstrādājusi jaunu datorprog-
rammu un vēlas to pārdot visā ES. Viņas intelektuālā 
īpašuma tiesības daļēji ir aizsargātas jau tādēļ vien, ka 
pirmkods ir pašas izgudrots (autortiesības).

Taču viņa vienlaikus veido savu zīmolu un vēlas aizsar-
gāt arī savu tirdzniecības zīmi. Vienkārši reģistrējusi to 
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā, viņa iegūst aizsar-
dzību, kas ir spēkā visās ES valstīs.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_lv.htm

Jums vajadzīga 
palīdzība?  

Vēlaties plašāku 
informāciju?
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tāda pati attieksme kā pret 
vietējiem pretendentiem

Valstu iestādēm jāgādā par to, lai jūsu uzņēmu-
mam un citiem pretendentiem no ES valstīm konkrētās 
valsts tirgus būtu vienlīdz pieejams un lai visus pietei-
kumus izskatītu objektīvi.

Jūsu pieteikumu izvērtēs standartprocedūrā, kas 
ir obligāta visām publiskās varas iestādēm visā ES. 
Lielajiem uzņēmumiem, kas iesnieguši pieteikumus, 
novērtēšanā nepiemēros citus kritērijus kā pret jums.

Atkarībā no valsts jums būs jāiesniedz dažādi 
sertifikāti un apliecinājumi. Tos varat atrast inter-
netā, ES bezmaksas informācijas sistēmā “eCertis” 
(http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

inFormācija par publiskā iepirkuma
konkursiem

Tīmekļa vietnē “Tenders Electronic Daily” (http://ted.
europa.eu) ir atrodama informācija par daudziem un 
dažādiem preču un pakalpojumu publiskā iepirkuma 
konkursiem (vērtībā virs 130 000 eiro) un būvdarbu 
publiskā iepirkuma konkursiem (vērtībā virs 5 miljo-
niem eiro).

Šajā vietnē ir iekļauti visi Eiropas publiskā iepir-
kuma konkursi, kuros var iesniegt piedāvājumu kādā 
ES valstī reģistrēts uzņēmums.

Varat sagatavot ar citiem uzņēmumiem kopīgu 
piedāvājumu (izveidojot partnerību vai konsorciju), tad 
varēsit piedalīties konkursos par lielākām summām. 
Dažos iepirkuma konkursos tiek slēgti vairāki mazāki 
apakšlīgumi par atsevišķām lotēm. Tas maziem uzņē-
mumiem varētu būt labāks risinājums.

Sīkākas ziņas par piedalīšanos ES publiskā iepir-
kuma konkursos varat uzzināt SIMAP (http://simap.
europa.eu).

tas varētu būt jūs

jūs varat piedalīties publiskā iepirkuma 
konkursos eiropā
Migelam Vigo pilsētā pieder uzņēmums, kas betonē 
pamatus elektrostacijām Spānijā. Uzzinājis, ka var pie-
dalīties Vācijas publiskajā iepirkumā, Migels pamana 
interesantu konkursu, kur meklē būvuzņēmēju saules 
enerģijas elektrostacijas būvei Bādenē Virtembergā.

Lai piedalītos konkursā, ir vajadzīga lietpratība un 
ražošanas jauda vēl citās jomās, tāpēc Migels izveido 
konsorciju ar diviem citiem uzņēmumiem no Spānijas 
un Portugāles. Viņu sagatavotais pieteikums pārliecina 
Bādenes-Virtembergas iestādes, un konsorcijs kon-
kursā uzvar.

20. Piedalīšanās publiskajā iepirkumā
Vispārīgais princips ir tāds, ka jūsu uzņēmums, ja tas atrodas ES, var brīvi piedalīties citu 
Eiropas valstu publiskā iepirkuma konkursos.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_lv.htm

Jums vajadzīga 
palīdzība?  
Vēlaties plašāku 
informāciju?
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Savu tiesību aizstāvēšana un kompensācijas 
pieprasīšana
Ko darīt, ja jums rodas problēmas, īstenojot savas ES tiesību aktos paredzētās tiesības?  
Šie dienesti jums palīdzēs rast risinājumu vai kompensāciju.

lietpratēja padoms

Ja vēlaties uzzināt vairāk par ES garantētajām 
tiesībām, kas jums pienākas konkrētā situācijā, vai-
cājiet “Tavam Eiropas padomdevējam”. Jurists vienas 
nedēļas laikā jums sagatavos personalizētu atbildi un 
vajadzības gadījumā ieteiks, kur vērsties pēc papildu 
palīdzības.

http://europa.eu/youreurope/advice

starpniecība, risinot problēmas ar
valsts iestādēm

Ja jums citas valsts pārvaldes iestādē rodas grūtī-
bas panākt, lai atzīst jūsu ES likumdošanā paredzētās 
tiesības, sazinieties ar “Solvit”. Šajā tīklā darbojas 
valsts pārvaldes darbinieki, kas atradīs risinājumu 
10 nedēļu laikā.

http://solvit.eu

patērētāju tiesību aiZsardZība un
kompensācijas

Ja jums rodas problēmas ar citā ES valstī (arī inter-
netā) nopirktu preci vai pakalpojumu, sazinieties ar 
Eiropas Patērētāju centru. Vietējie eksperti sniegs jums 

padomu un palīdzēs atrisināt domstarpības ar pārde-
vēju. Ja nav iespējams panākt mierizlīgumu, centrs 
jums piedāvās alternatīvus strīdu risināšanas mehā-
nismus (tostarp interneta procedūras), kas piedāvā 
ārpustiesas līdzekļus, kā patērētājiem ātri un izdevīgi 
iegūt kompensāciju.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

sūdZība eiropas komisijai

Ja, jūsuprāt, kāda dalībvalsts pārkāpj ES tiesības, 
varat iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai. Tā izskatīs 
jūsu sūdzību un, iespējams, aicinās attiecīgo valsti 
mainīt tās tiesību aktus.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_lv.htm

lūgumraksts eiropas parlamentam

Varat iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentā 
par jautājumu, kas saistīts ar ES un tieši skar jūs. Lai 
gan Parlamenta spēkos nav uzreiz vērst par labu sasā-
pējušo situāciju, tas var pievērst atbildīgo instanču 
uzmanību šim jautājumam un savā ziņā izdarīt 
spiedienu.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/lv/petition.html
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