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Šiame vadove sužinosite apie daugelį bendrosios 
rinkos siūlomų galimybių ir kaip jomis visapusiškai 
pasinaudoti. Panašios taisyklės taikomos netgi kai 
kuriose ES nepriklausančiose šalyse (Islandijoje, 
Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje).

Šioje knygelėje atsispindi 2014 m. spalio mėnesio 
padėtis. Nors daugelis kliūčių pašalinta, bendroji rinka 
yra tebeplėtojamas europinis projektas ir ateityje jums 
atvers daugiau galimybių. Naujausią informaciją rasite 
interneto svetainėse, kurių adresai nurodyti kiekvieno 
puslapio apačioje.

O jei atsidūrėte padėtyje, kurioje jūsų teisių 
nepaisoma, ar tiesiog reikia patarimo, galite kreiptis į 
daugelį ES tarnybų, kurios jums padės rasti sprendimą 
ar apginti savo teises – apie jas taip pat sužinosite šio 
vadovo pabaigoje.

Dėl bendrosios rinkos europiečiai visame žemyne 
dirba, mokosi, perka ir parduoda kitaip. Anksčiau trumpam 
nuvykti į kaimyninę šalį nebuvo taip paprasta. Kelionė, 
ko gero, prasidėdavo nuo valiutos keityklos, reikėdavo 
pasirūpinti dokumentais tam atvejui, jei prireiktų 
gydytojo konsultacijos ar tektų atsidurti ligoninėje, 
be to, reikėdavo mokėti muitus net ir už menkiausius 
suvenyrus. Jei grįžę namo būtumėte pastebėję suvenyro 
broką, apie pinigų susigrąžinimą būtų buvę galima 
pamiršti. Be to, negalėjote būti visiškai tikri, kad prekė 
saugi, nes Europos šalių standartai skyrėsi.

O jei tuo metu turėjote įmonę, jai plėstis užsienin 
labiausiai būtų trukdžiusios parduodant prekes ar teikiant 
paslaugas kitoje ES šalyje kylančios biurokratinės kliūtys.

Pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga. Tiek 
pavieniai asmenys, tiek įmonės dėl ES bendrosios rinkos 
dabar turi konkrečios naudos. Visi gali įsigyti daugiau, 
kokybiškesnių ir pigesnių prekių ir naudotis didesne 
kokybiškesnių bei pigesnių paslaugų pasiūla. Įmonių ir 
vartotojų apsaugos lygis toks pat aukštas bet kurioje 
šalyje. Galite įsteigti bendrovę, parduoti savo produktus 
ir užsiimti verslo veikla 500 mln. ES gyventojų rinkoje.

Įžanga
Šioje knygelėje aprašomos jūsų teisės ir galimybės ES bendrojoje rinkoje. Vadovaujate 
mažajai ar vidutinei įmonei? Ši knygelė gali jums padėti rasti finansavimo šaltinių, patekti 
į naujas rinkas ir išvengti biurokratinių kliūčių. Esate studentas, vartotojas, darbuotojas, o 
gal ieškote darbo? Šioje knygelėje rasite patarimų dėl darbo, kelionių ir studijų ES. Kad ir 
kas būtumėte, ES bendrojoje rinkoje naudos ir galimybių yra visiems.
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1. Darbo užsienyje paieška
Jei esate ES pilietis, turite teisę kitoje ES šalyje dirbti neturėdamas darbo leidimo.

tokios pat sąlygos kaip
ir šalies gyventojams

Ieškodami darbo užsienyje turite tokias pat teises 
gauti darbą (išskyrus tam tikras viešojo sektoriaus darbo 
vietas, kuriose reikia vykdyti viešosios valdžios įgalioji-
mus ir kurios susijusios su bendrųjų valstybės interesų 
apsauga), įdarbinimo įstaigų pagalbą ir finansinę paramą 
ieškant darbo kaip tos šalies piliečiai.

Vis dėlto norint gauti kai kurių rūšių finansinę paramą, 
kuri padėtų rasti darbą, reikia, kad tarp jūsų ir darbo 
rinkos būtų tikras ryšys.

laisvos darbo vietos europoje

Apie laisvas darbo vietas kitose ES šalyse sužino-
site apsilankę Europos užimtumo tarnybų portale EURES: 
http://ec.europa.eu/eures

Kai kuriose ES šalyse norintiems įsidarbinti Kroatijos 
piliečiams laikinai vis dar gali reikėti darbo leidimo. 
Visi apribojimai bus pašalinti ne vėliau kaip 2020 m. 
pabaigoje.

tai galėtų atsitikti ir jums 

ieškodami darbo užsienyje galite gauti paramą
Latvis Valdis persikėlė į Suomiją ieškoti darbo. Kaip ES 
pilietis, jis turi visas galimybes naudotis vietos įdarbinimo 
tarnybos paslaugomis ir gali gauti jos paramą ieškoda-
mas laisvos darbo vietos. Ten jis sužinojo apie įdarbinimo 
centro organizuojamus vienos dienos seminarus, kuriuose 
mokoma, kaip parengti gerą CV ir taip užsitikrinti kuo 
didesnes galimybes būti pakviestam į pokalbį. Valdis 
pateikė prašymą dalyvauti kursuose ir tai daryti jis turėjo 
teisę tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Suomijos piliečiai.

Vėliau jis pradėjo siųsti savo CV galimiems darbdaviams, 
dalyvavo dviejuose pokalbiuose, bet darbo negavo.

Jo lėšos vis mažėjo, tad jis pateikė paraišką darbo ieš-
kančių asmenų išmokai gauti. Šia išmoka siekiama padėti 
žmonėms lengviau patekti į darbo rinką.

Tačiau, prieš sutikdamos mokėti finansines išmokas, 
Suomijos valdžios institucijos gali įvertinti, ar tarp ES 
piliečio ir vietos darbo rinkos yra realus ryšys.

Jos teigiamai įvertino Valdžio kvalifikaciją, buvimo šalyje 
laiką bei pastangas įsidarbinti ir nusprendė jam skirti 
išmoką.

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_lt.htm

6

http://ec.europa.eu/eures


darbo paieškos uŽsienyje

Jei gaunate bedarbio pašalpą, galite susitarti su savo 
šalies įdarbinimo tarnyba vykti ieškoti darbo į kitą ES 
šalį ir toliau – paprastai 3 mėnesius su galimybe šį laiką 
pratęsti iki 6 mėnesių – gauti pašalpą. Norėdami tai 
padaryti turite paprašyti leidimo naudodami U2 formą 
(buvusią E 303 formą).

Paprastai reikalaujama, kad prieš tai būtumėte 
registruotas šalies, kurioje tapote bedarbiu, užimtumo 
tarnybose bent 4 savaites.

Formalumai priimančioje šalyje 

Kad išvengtumėte pertraukų tarp pašalpų mokėjimo, 
turėsite pateikti leidimą ir priimančiosios šalies naciona-
linėse įdarbinimo tarnybose užsiregistruoti kaip darbo 
ieškantis asmuo per 7 dienas nuo tada, kai išvyksite 
iš šalies, kurioje tapote bedarbiu. Jei užsiregistruosite 
vėliau, pašalpa jums bus mokama tik nuo užsiregistra-
vimo dienos.

Tada galėsite naudotis vietinių pagalbos darbo ieš-
kantiems asmenims tarnybų paslaugomis ir laikytis vietos 
įdarbinimo tarnybos įpareigojimų ir kontrolės procedūrų.

jei darbo rasti nepavyksta 

Jei nepavyksta rasti darbo per leidime numatytus 
3 mėnesius, galite prašyti jį pratęsti dar 3 mėnesiams. 
To turite paprašyti ne priimančiosios šalies, o šalies, 
kurioje tapote bedarbiu, nacionalinės įdarbinimo tarny-
bos prieš pasibaigiant leidimo galiojimui.

Jei norite išlaikyti teisę gauti bedarbio pašalpą ilgiau, 
turite grįžti į šalį, kurioje tapote bedarbiu, per leidime 
nustatytą laiką.

tai galėtų atsitikti ir jums  

nepamirškite laiku paprašyti pratęsimo 
Portugalas João išvyko į Vengriją. Jis turėjo U2 formą 
(buvusią E 303 formą), taigi galėjo 3 mėnesius gauti 
bedarbio pašalpą užsienyje. Tačiau jis pasiliko ilgiau.

Kai João grįš į Portugaliją, teisę į bedarbio pašalpą 
jis praras. Kad to išvengtumėte, savo nacionalinio 
įdarbinimo centro visada prašykite pratęsimo prieš 
pasibaigiant 3 mėnesių leidimo laikotarpiui.

2. Bedarbio pašalpa užsienyje
Jei esate bedarbis, galite gauti pagalbos susirasti darbą kitoje ES šalyje.

Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_lt.htm
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3. Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimas
Kaip ES pilietis, turite teisę dirbti pagal savo profesiją kitoje ES šalyje.

kvaliFikacijų pripaŽinimas

Jeigu jūsų profesija priimančiojoje šalyje nėra regla-
mentuojama, pagal ją toje šalyje galite dirbti tokiomis 
pačiomis sąlygomis kaip tos šalies piliečiai, netgi netu-
rėdami oficialaus jos pripažinimo pažymėjimo.

Jeigu jūsų profesija priimančiojoje šalyje reglamen-
tuojama, gali reikėti, kad jūsų kvalifikacija joje būtų 
pripažinta oficialiai.

Jei jūsų profesija priimančiojoje šalyje reglamen-
tuojama, o jūsų šalyje – ne, taip pat gali tekti įrodyti, 
kad pagal šią profesiją savo šalyje dirbote bent dvejus 
iš pastarųjų 10 metų.

Kokios taisyklės taikomos jūsų profesijai ir kaip 
rasti nacionalinį kontaktinį centrą, sužinosite mūsų 
duomenų bazėje (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof).

patvirtintos dokumentų kopijos

Valdžios institucijos gali paprašyti svarbiausių 
paraiškos dokumentų patvirtintų kopijų ar vertimų, 
pavyzdžiui, jūsų kvalifikaciją įrodančio pažymėjimo. Jei 

norite dirbti architektu, stomatologu, gydytoju, akušeriu, 
slaugytoju, vaistininku ar veterinarijos chirurgu, priiman-
čioji šalis gali prašyti jūsų šalies atsakingos institucijos 
išduoto kvalifikacijos pažymėjimo, kuriame būtų nuro-
dyta, kad atitinkate minimalius europinius šiai profesijai 
keliamus rengimo reikalavimus.

tai galėtų atsitikti ir jums

prieš pradėdami dirbti išsiaiškinkite, kokios 
taisyklės taikomos!
Mojca, Slovėnijoje išsilavinimą įgijusi bendrosios prakti-
kos slaugytoja, norėjo dirbti Miunchene, Vokietijoje. Tai 
turėtų būti paprasta, nes bendrosios praktikos slaugytojo 
kvalifikacija pripažįstama automatiškai. Tačiau Mojca 
nežinojo, kur kreiptis, kad būtų pripažinta jos Slovėnijoje 
įgyta kvalifikacija.

Ji kreipėsi į Vokietijos nacionalinį profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo kontaktinį centrą, kuris nurodė atsakingos 
institucijos Bavarijoje adresą. Be to, kontaktinio centro 
darbuotojai jai padėjo sutvarkyti reikiamus administra-
cinius formalumus.

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_lt.htm
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es masto apmokestinimo
taisyklių nėra

Bendro ES teisės akto, kuriuo būtų nustatyta, kaip 
turėtų būti apmokestinamos kitose ES šalyse gyvenančių 
ir dirbančių ES piliečių pajamos, nėra. Jums bus taikomi 
atitinkami nacionaliniai teisės aktai ir šalių susitarimai 
dėl dvigubo apmokestinimo.

vienodos sąlygos 

Jums mokesčių tikslais neturėtų būti taikomos kito-
kios sąlygos negu priimančiosios šalies piliečiams, jei 
esate į jų panašioje padėtyje. Be to, jums turėtų būti 
taikomos tokios pačios mokėjimų (pavyzdžiui, hipotekos) 
ir uždirbtų pajamų jūsų kilmės šalyje mokesčių atskaitos 
kaip tuo atveju, jeigu šiuos mokėjimus atliktumėte arba 
pajamas gautumėte priimančiojoje šalyje.

pajamų mokestis 

Šalis, kurioje dirbate, paprastai reikalaus mokėti 
mokestį nuo jos teritorijoje uždirbamų pajamų. Jei gyve-
nate vienoje, o dirbate kitoje šalyje, jūsų gyvenamoji 
šalis taip pat gali apmokestinti pajamas, gautas šalyje, 
kurioje dirbate.

Laimei, dauguma šalių yra sudariusios tarptautinius 
susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. 
Paprastai pagal juos šalies, kurioje gyvenate, mokesčių 
administratorius atskaito kitoje šalyje jūsų sumokėtą 
mokestį iš mokesčių, kuriuos turite sumokėti jam.

gyvenamoji vieta mokesčių tikslais 

Jei daugiau kaip 6 mėnesius per metus praleidžiate 
kitoje ES šalyje, ta šalis gali būti laikoma jūsų gyvenamąja 
vieta mokesčių tikslais. Tada ta šalis gali apmokestinti 
visas jūsų visose pasaulio šalyse gautas pajamas.

Jei kitoje šalyje praleidžiate trumpiau negu šešis 
mėnesius per metus, paprastai tebesate laikomas 
gyventoju mokesčių tikslais savo šalyje (šalyje, kurioje 
gyvenate didžiąją metų dalį). Tokiu atveju priimančio-
joje šalyje turėsite mokėti tik joje gautų pajamų ir pelno 
mokesčius.

tai galėtų atsitikti ir jums  

net jei mokate įmokas į kitos šalies pensijų 
fondus, galite turėti teisę į atskaitas šalyje, 
kurioje dirbate
Danijoje gyvenantis ir dirbantis Švedijos pilietis Svenas 
ir toliau moka įmokas į Švedijos pensijų fondą pagal 
sutartį, kurią jis sudarė prieš atvykdamas į Daniją.

Danija turi suteikti jam teisę į įmokų, mokamų į Švedijos 
pensijų fondą, atskaitą nuo Danijoje apmokestinamo 
jo darbo užmokesčio, nes Danijoje taip pat leidžiama 
atskaityti įmokas, mokamas į Danijos pensijų fondus.

4. Mokesčių mokėjimas
Jei persikraustote į kitą šalį, jums gali būti taikomos mokestinės prievolės ir jūsų kilmės, ir 
priimančiojoje šalyse.

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

Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?
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5. Socialinis draudimas
Persikėlę iš vienos ES šalies į kitą socialinio draudimo įmokas mokate tik vienoje šalyje, net 
jei dirbate keliose. Paprastai taip pat gausite tik tos šalies socialinės apsaugos išmokas.

kurios šalies socialinio draudimo
sistemai priklausote?

Iš esmės jums taikomi šalies, kurioje dirbate darbda-
viui arba savarankiškai, teisės aktai ir toje šalyje mokate 
įmokas. Kur gyvenate ir kur įsisteigęs jūsų darbdavys, 
nėra svarbu.

Už jūsų socialinį draudimą atsakinga šalis, kurioje 
dirbate, net jei bent kartą per savaitę į darbą atvykstate 
iš kitos ES šalies.

Jei tampate bedarbiu, turėtumėte užsiregistruoti 
šalies, kurioje paskutinį kartą dirbote arba – jei į darbą 
važinėjote iš kitos šalies – kurioje gyvenote, įdarbinimo 
tarnybose ir ta šalis turėtų skirti bedarbio pašalpą.

trumpalaikis paskyrimas dirbti

Kad nereikėtų dažnai keisti socialinio draudimo, tai-
koma išimtis, kai darbdavys trumpam jus komandiruoja 
į kitą šalį: už jūsų draudimą daugiausiai 2 metus tebėra 
atsakinga šalis, iš kurios esate komandiruojamas.

tai galėtų atsitikti ir jums

jei jus komandiruoja į kitą es šalį, jūsų socialinis 
draudimas lieka tas pats
Karelas turi dažymo bendrovę Čekijoje, kuri gavo užsa-
kymą 2 mėnesius dirbti Liuksemburge. Bendrovė šiam 
darbui paskyrė šešis dažytojus.

Jei laikomasi visų komandiravimo sąlygų, darbo 
Liuksemburge metu jiems bus ir toliau taikomi Čekijos 
socialinio draudimo teisės aktai.

Čekijos dažymo bendrovė tebebus laikoma jų darbda-
viu, net jei laikinai jie kasdien laikysis vietos bendrovės 
nurodymų.

jei esate bedarbis

Jei gaunate bedarbio pašalpą, vadinasi, esate 
apdraustas šalies, kuri ją moka, socialiniu draudimu.

Jei bedarbio pašalpos negaunate ir nedirbate, jums 
taikomi gyvenamosios šalies teisės aktai.

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_lt.htm
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Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

kaip prašyti skirti pensiją

Prašyti skirti pensiją turėtumėte gyvenamosios šalies 
už pensijas atsakingos įstaigos. Jei gyvenamojoje šalyje 
niekada nedirbote, kreipkitės į šalies, kurioje dirbote prieš 
pat išeidami į pensiją, įstaigą. Ji bus jūsų kontaktinė 
įstaiga, palaikysianti ryšius su visų kitų šalių, kuriose 
dirbote, įstaigomis. Taip bus apskaičiuotas visas jūsų 
sukauptas draudimas.

Kiekviena šalis patikrins, ar atitinkate nacionalinius 
senatvės pensijos reikalavimus, pavyzdžiui, pensinio 
amžiaus ir įmokų, kurie įvairiose šalyse skiriasi. Tačiau 
pagal ES taisykles reikalaujama, kad kiekviena šalis 
atsižvelgtų į jūsų įmokas, mokėtas kitose šalyse, jei tai 
būtina, kad atitiktumėte minimalaus išdirbtų metų skaičiaus 
reikalavimą, taikomą norint toje šalyje gauti pensiją.

Kiekviena nacionalinė įstaiga jums praneš apie 
savo sprendimus dėl jūsų teisių į pensiją tose šalyse. 
Galiausiai jūsų kontaktinė įstaiga jums atsiųs visų 
susijusių šalių sprendimų dėl jūsų prašymo santrauką.

pensija būnant uŽsienyje

Jūsų pensija bus mokama, kad ir kokioje Europos 
šalyje apsistotumėte ar gyventumėte.

kitos pensijos

Paprastai senatvės pensijai taikomos taisyklės taip 
pat galioja invalidumo ir sutuoktiniams bei našlaičiams 
mokamoms maitintojo netekimo pensijoms.

tai galėtų atsitikti ir jums  

sužinokite apie savo teisę į pensiją visose šalyse, 
kuriose dirbote
Išeidama į pensiją Regina gyveno Vokietijoje, tad ji 
pateikė prašymą skirti pensiją šios šalies įstaigai. 
Tačiau nors didžiąją dalį laiko Regina išdirbo Vokietijoje 
(25 metus), 8 metus ji dirbo ir Austrijoje.

Vokietijos už pensijas atsakinga įstaiga, kuri tapo jos 
kontaktine įstaiga, susisiekė su Austrijos įstaiga. Nors 
tam, kad būtų galima įgyti teisę gauti pensiją Austrijoje, 
reikia joje būti išdirbus mažiausiai 10 metų, Austrijos 
atsakingoji įstaiga privalo atsižvelgti į metus, kuriuos ji 
dirbo Vokietijoje.

Taigi Austrija Reginai mokės aštuoneriems šioje šalyje 
išdirbtiems metams proporcingą pensiją, o Vokietija 
mokės atskirą pensiją, proporcingą 25 Vokietijoje išdirb-
tiems metams.

6. Teisės gauti pensiją prašymas
Jei gyvenote ir dirbote daugiau kaip vienoje ES šalyje, gali būti, kad turite teisę gauti 
pensiją kiekvienoje iš jų. Jei jūs atitinkate nacionalinius teisės gauti pensiją reikalavimus, 
kiekviena šalis jums mokės atskirą joje išdirbtų metų skaičiui proporcingą pensiją.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_lt.htm
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7. Gydymo paslaugos užsienyje
Pagal ES teisę galite gydytis kitoje ES šalyje ir turėti teisę į išlaidų kompensavimą. 
Jas kompensuotų jūsų nacionalinis sveikatos draudikas.

sveikatos prieŽiūra trumpų
kelionių metu

Prieš išvykdami atostogų, į komandiruotę ar studijuoti 
turėtumėte iš privalomojo sveikatos draudimo įstaigos 
gauti nemokamą Europos sveikatos draudimo kortelę.

Turėdami šią kortelę galite naudotis valstybinių 
sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis, jei netikėtai 
susirgtumėte ar jums atsitiktų nelaimė viešint kitoje 
ES šalyje.

Jei kortelę parodysite gydytojui, stomatologui, ligoninėje 
ar vaistinėje, būtinas gydymas jums bus suteiktas tomis 
pačiomis sąlygomis kaip vietos gyventojams.

Teisę gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas 
turite net ir tuo atveju, jei su savimi kortelės neturėtumėte. 
Daugeliu atvejų turėsite teisę į savo šalies sveikatos 
draudimo sistemos kompensaciją.

planinis gydymas

Jei turite teisę į tam tikras gydymo paslaugas savo 
šalyje, galite nuspręsti jomis naudotis kitoje ES šalyje. Dalį 
arba visas jūsų išlaidas turėtų padengti jūsų sveikatos 
draudikas. Jums gali reikėti iš anksto paprašyti leidimo.

Jei iš pradžių pasirūpinate leidimu, jums gali nereikėti 
už gydymą mokėti iš anksto. Prieš išvykdamas turėtumėte 
savo šalies sveikatos draudiko pasiteirauti apie finansines 
sąlygas, nes gali būti taikoma kitokia tvarka ir kompen-
savimo normos.

Neišduoti leidimo negalima, jei jums reikalingas gydy-
mas yra reglamentuojamas jūsų šalies teisės aktais ir jei 
esant jūsų medicininei būklei joje gydymas laiku galėtų 
būti nesuteiktas.

Planinio gydymo užsienyje paslaugos jums turėtų būti 
teikiamos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip šalies, kurioje 
gydotės, sveikatos priežiūros sistemai priklausantiems 
gyventojams.

Prieš nuspręsdamas kreipkitės į savo šalies sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėją arba į nacionalinį kontaktinį 
centrą ES šalyje, kurioje norėtumėte gydytis. Jie gali 
suteikti išsamią informaciją ir patarimų.

tai galėtų atsitikti ir jums

Estė Kirsti kelis mėnesius praleido Lietuvoje, kad baigtų 
studijas.

Vieną vakarą sporto salėje ji susilaužė kulkšnį.

Ji gavo visą būtiną priežiūrą Lietuvoje tiesiog pateikusi 
savo Europos sveikatos draudimo ir tapatybės korteles.

Lietuvoje ji buvo gydoma tomis pačiomis sąlygomis kaip 
įmokas į Lietuvos sveikatos draudimo sistemą mokantys 
asmenys ir ji turėtų gauti atitinkamą kompensaciją.Reikia pagalbos?  

Daugiau 
informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_lt.htm
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Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

priėmimas į aukštąsias mokyklas

Priėmimo studijuoti taisyklės gerokai skiriasi įvai-
riose šalyse ir universitetuose, bet, nepriklausomai nuo 
to, kokios kitos stojimo sąlygos, jūsų negalima nepriimti 
mokytis kitoje ES šalyje dėl jūsų pilietybės.

Gali būti reikalaujama mokėti priimančiosios šalies 
kalbą, todėl kai kuriose ES šalyse jūsų gali būti prašoma 
laikyti kalbos egzaminą.

akademinių laipsnių pripaŽinimas

Akademiniai laipsniai nėra savaime pripažįstami 
visoje ES. Jei norėtumėte studijuoti kitoje ES šalyje, iš 
anksto išsiaiškinkite, ar jūsų turimas akademinis laipsnis 
joje bus pripažįstamas ir kokiu lygiu.

Dėl su kvalifikacijų pripažinimu darbo tikslais susi-
jusios informacijos žr. 3 skyrių.

mokesčiai ir Finansinė pagalba

Kai vykstate studijuoti į kitos ES šalies universitetą, 
negali būti reikalaujama, kad už mokslą mokėtumėte 
brangiau negu tos šalies piliečiai.

Turite teisę gauti tokias pačias stipendijas mokes-
čiams už mokslą padengti kaip ir tos šalies piliečiai, 
tačiau tai automatiškai netaikoma stipendijoms ir 

paskoloms, skirtoms paramai ar gyvenimo išlaidoms 
padengti. Išsiaiškinkite savo nacionalinėse įstaigose, ar 
galite gauti stipendiją, skirtą paramai ar gyvenimo išlai-
doms padengti, savo kilmės šalyje arba ar galite toliau 
naudotis joje jau gaunama stipendija.

Jei, kaip ES pilietis, teisėtai ir nepertraukiamai pen-
kerius metus arba ilgiau gyvenote kitoje ES šalyje, turite 
teisę gauti šią stipendiją tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip tos šalies piliečiai.

Kitas galimas finansavimo šaltinis galėtų būti sti-
pendijos ir paskolos pagal ES programą „Erasmus+“, jei 
jus domina galimybė dalį studijų laiko mokytis užsienyje.

tai galėtų atsitikti ir jums  

turite teisę gauti stipendijas kitoje šalyje, jei joje 
pragyvenote 5 metus
Bulgarė Elitsa gyveno Paryžiuje nuo 12 metų. Ji norėtų 
stoti į universitetą Prancūzijoje, bet tai gali padaryti tik 
tuo atveju, jei gautų stipendiją.

Kadangi šalyje ji gyvena daugiau kaip 5 metus, ji turi 
teisę gauti tokią pačią stipendiją, skirtą paramai ar gyve-
nimo išlaidoms padengti, kaip Prancūzijos studentai.

8. Studijos užsienyje
Kaip ES pilietis, turite teisę studijuoti bet kurioje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip tos šalies piliečiai.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_lt.htm
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9. Pirkimas internetu
Europoje internetu perkantys asmenys yra saugomi ES teisės.

nepageidaujamų prekių grąŽinimas
ir paslaugų atšaukimas

Europos Sąjungoje turite teisę atsisakyti internetu 
įsigytos prekės ar paslaugos per keturiolika darbo dienų 
nuo prekių gavimo arba paslaugų sutarties sudarymo. 
Per šį laiką pirkimą atšaukti galite dėl bet kokios prie-
žasties – net jei tiesiog persigalvojote.

Pardavėjas privalo jums grąžinti pinigus per 14 dienų. 
Į grąžinamą sumą privalo būti įtraukti jūsų sumokėti 
standartiniai prekių siuntimo jums mokesčiai, tačiau 
grąžindamas prekes pardavėjui paprastai už siuntimą 
turėsite mokėti jūs pats.

Tam tikrų rūšių produktams, pavyzdžiui, greitai gen-
dantiems maisto produktams, viešbučių rezervacijai ir 
automobilių nuomos užsakymams konkrečiu laikotarpiu 
bei internetiniam skaitmeniniam turiniui, jei jau pradė-
jote jį siųstis arba naudotis srautiniu duomenų siuntimu, 
atšaukimo teisė netaikoma.

taisymas, keitimas, pinigų grąŽinimas

Įsigijęs prekę internetu iš ES pardavėjo turite bent 
dvejus metus, per kuriuos galite prašyti ją nemokamai 
pataisyti ar pakeisti, jei ji brokuota ar ne tokia, kaip buvo 
reklamuojama. Jei prekės neįmanoma pataisyti arba 
pakeisti pakankamai greitai ar taip, kad jums nekiltų nepa-
togumų, galite prašyti už ją grąžinti visus arba dalį pinigų. 

Žalos atlyginimas, jei prekė
nepristatoma

Pagal ES taisykles prekės jums turėtų būti pristatytos 
per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos, nebent su 
pardavėju susitariate kitaip. Jei per šį laikotarpį prekių 
negavote, turite apie tai priminti prekybininkui ir suteikti 
jam papildomą, pagrįstos trukmės laikotarpį prekėms 
pristatyti. Jei prekybininkas prekių nepristato ir per 
papildomą laiką, turite teisę nutraukti sutartį ir atgauti 
sumokėtus pinigus. Jei prekes būtina gauti iki tam tikros 
dienos, prekybininkui jų laiku nepristačius sutartį galite 
nutraukti nedelsdamas.

tai galėtų atsitikti ir jums

atminkite, kad internetu įsigytos prekės turėtų 
būti pristatytos per 30 dienų, nebent susitariama 
kitaip
Lapkričio viduryje slovakas Andrejus savo šeimai 
Kalėdoms internetu užsisakė dėžę vyno iš Italijos. 
Kalėdos atėjo ir praėjo, o vynas taip ir nebuvo pristatytas. 

Kadangi jis nebuvo pristatytas per 30 dienų, pagal ES 
taisykles pardavimas buvo automatiškai anuliuotas. 
Andrejus turi teisę iš prekybininko atgauti sumokėtus 
pinigus.Reikia pagalbos?  

Daugiau 
informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_lt.htm
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Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

perkant uŽsienyje

Jei perkate naują automobilį (kuriuo nuvažiuota 
mažiau negu 6000 km arba kuris yra ne senesnis 
negu šešių mėnesių) kitoje ES šalyje, PVM mokate ne 
toje šalyje, o savo šalyje, kurioje turėsite automobilį 
užregistruoti.

Jei perkate naudotą automobilį (kuriuo nuvažiuota 
daugiau kaip 6000 km ir kuris yra senesnis negu šešių 
mėnesių) iš individualaus asmens ES, PVM nemokate. 
Jei automobilį perkate iš kitos ES šalies profesionalaus 
prekiautojo, turite mokėti PVM toje, o ne savo šalyje.

Tiek už naujus, tiek už naudotus ES nepriklausančiose 
šalyse įsigytus automobilius turėsite mokėti importo PVM.

Kad ir kurioje šalyje automobilį pirktumėte, vis tiek 
turėsite mokėti registracijos mokestį savo šalyje, jei jis 
taikomas.

parduodant uŽsienyje

Už naują automobilį PVM mokėti neturėsite, jei jį par-
duosite kaip individualus asmuo, bet jei pirkėjas gyvena 
kitoje ES šalyje ir automobilį išsiveža į ją, jis turės mokėti 
PVM toje šalyje.

Tai taip pat reiškia, kad iš pradžių už automobilį 
sumokėtą PVM (iš savo šalies mokesčių administratorių) 
galite atgauti. Tai numatyta siekiant užtikrinti, kad už tą 
patį automobilį PVM nebūtų mokamas du kartus.

Už nenaują automobilį PVM mokėti neturite, jei jį 
parduodate kaip individualus asmuo kitoje ES šalyje 
gyvenančiam pirkėjui.

tai galėtų atsitikti ir jums  

atgaukite dalį sumokėto pvm parduodami savo 
naują automobilį
Meretė Danijoje nusipirko automobilį už 20 000 eurų 
ir dar sumokėjo 5 000 eurų PVM (25 %). Po keturių 
mėnesių ji pardavė automobilį (kuris PVM tikslu vis dar 
laikomas nauju) Hagenui už 16 000 eurų.

Hagenas gyvena Austrijoje, į kurią ir išsivežė automobilį, 
bei Austrijos mokesčių įstaigai sumokėjo 3 200 eurų 
PVM (Austrijoje taikomas 20 % PVM).

Kaip pardavėja, Meretė turi teisę iš Danijos mokesčių 
administratorių atgauti 4 000 eurų iš 5 000 eurų PVM, 
kurį ji sumokėjo įsigydama automobilį. Tokią sumą suda-
rytų PVM, jei Meretė būtų pardavusi automobilį Danijos 
gyventojui.

10. Automobilio pirkimas ar pardavimas
Pirkti ar parduoti automobilį galite bet kurioje Europos šalyje, taip pat galite pasinaudoti ES 
taisyklėmis, kuriomis atleidžiama nuo PVM mokėjimo ar reglamentuojamas jo susigrąžinimas.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_lt.htm
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11. Naudojimasis keleivio teisėmis
Nepriklausomai nuo to, ar keliaujate lėktuvu, traukiniu, laivu ar autobusu, ar jums reikia 
pagalbos, nes jums sunkiau judėti, kaip keleivis turite visapusiškas teises.

kelionės lėktuvu, traukiniu, laivu
arba autobusu

Paprastai keleivių teisės taikomos tokiais atvejais:

•  skrydžiams iš bet kurio ES (arba Islandijos, Norvegijos 
ar Šveicarijos) oro uosto arba skrydžiams į ES naudo-
jantis ES vežėjo paslaugomis;

•  keliaujant visais tarptautiniais geležinkelių maršrutais 
ES;

•  į bet kurį ES uostą įplaukiantiems arba iš jo išplaukian-
tiems bet kurio vežėjo laivams;

•  kelionėms reguliaraus tolimojo susisiekimo (daugiau 
kaip 250 km) autobusais, kai kelionė prasideda arba 
baigiasi ES šalyje.

Jeigu jūsų kelionė atšaukiama arba labai atidedama, 
į jūsų skrydį parduota daugiau bilietų, nei yra vietų, arba 
jus atsisakoma vežti, turite teisę rinktis, ar norite vykti į 
paskirties vietą kitu maršrutu, ar kad jums grąžintų pini-
gus už bilietą. Atsižvelgiant į atstumą ir (arba) vėlavimo 
trukmę, taip pat galite turėti teisę gauti gaiviųjų gėrimų, 
maisto ir nakvynę.

Išskyrus keliones autobusais, tam tikromis sąlygomis 
bei priklausomai nuo atstumo ir (arba) vėlavimo trukmės 
taip pat galite turėti teisę į finansinę kompensaciją.

Jeigu esate neįgalus arba riboto judumo asmuo, 
turite tokią pačią teisę keliauti kaip ir bet kuris kitas 
asmuo. Siekiant užtikrinti, kad kelionės metu būtų 
suteikta jums reikiama pagalba, turėtumėte kreiptis į 
vežėją, bilietų pardavėją arba kelionės organizatorių iki 
kelionės likus 36 arba 48 val. (priklausomai nuo trans-
porto rūšies).

tai galėtų atsitikti ir jums

nedvejodami pateikite skundą
Stefania ketino darbo reikalais skristi iš Romos į Nikosiją. 
Jos skrydis buvo atidėtas šešioms valandoms, dėl to ji 
pavėlavo į konferenciją, kurioje turėjo dalyvauti. Taigi ji 
norėjo gauti kompensaciją.

Užpildžiusi ES skundo formą (ją galima gauti oro uoste 
arba rasti oro transporto bendrovės interneto svetainėje) 
ir ją pateikusi oro transporto bendrovei, ji turėtų atgauti 
visus už bilietą sumokėtus pinigus. Ji turėtų gauti dar 
ir kompensaciją, nebent buvo vėluojama dėl ypatingų 
aplinkybių. Tai oro transporto bendrovė turėtų įrodyti.

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_lt.htm
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didŽiausios leidŽiamos skambučių, sms
Žinučių ir duomenų parsisiųsdinimo 
kainos būnant kitoje es šalyje

Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

pranešimas apie kainas

Kai kertate vidines ES šalių sienas, jūsų operatorius 
privalo jums atsiųsti SMS žinutę, kuria praneštų apie 
skambučių kitiems asmenims, skambučių, į kuriuos 
atsiliepsite, SMS žinučių ir duomenų siuntimosi kainas.

tai galėtų atsitikti ir jums  

jūs apsaugotas nuo nelauktai didelių sąskaitų
Vengrė Aniko savo išmaniajame telefone naudojasi daug 
programų, pavyzdžiui, srautinio muzikos siuntimo pas-
laugomis, bendrauja su draugais socialiniuose tinkluose 
ir ieško restoranų naudodamasi žiniatinklio kartografa-
vimo programomis.

Atostogaudama Graikijoje ji savo telefone pamiršo 
išjungti automatinio atnaujinimo funkciją. Tačiau jai 
nebereikia nerimauti dėl to, kad jos sąskaita netikėtai 
taps milžiniška: duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu 
maksimalus mokestis yra 50 eurų (be PVM), nebent su 
savo operatoriumi Aniko būtų susitarusi kitaip.

12. Pigesni skambučiai mobiliuoju telefonu
Kai naudojatės mobiliuoju telefonu kitoje ES šalyje, jūsų operatorius gali taikyti ribotas kainas.

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

 2014 m. liepos 1 d.

Skambučiai kitiems asmenims 
(už minutę)

19 euro centų

Skambučiai, į kuriuos atsiliepiama 
(už minutę)

5 euro centai

SMS žinutės siuntimas 6 euro centai

Duomenų parsisiųsdinimas 
(už MB) (*)

20 euro centų

(*)  Nurodyta kainos riba už megabaitą, bet jums bus taikomas mokestis 
už kilobaitą.

Kainos nurodytos be PVM.

Šios kainų ribos – tai maksimalios leidžiamos kainos. 
Operatoriai gali siūlyti dar mažesnes kainas – dairyki-
tės kuo geresnių pasiūlymų! Šios kainų ribos taikomos 
visiems, nebent pasirinkote specialų savo operatoriaus 
siūlomą paslaugų rinkinį.

Siekiant jus apsaugoti nuo didžiulių tarptinklinio ryšio 
sąskaitų už duomenų siuntimąsi į mobilųjį telefoną kitoje 
pasaulio šalyje, yra nustatyta 50 eurų riba, nebent su 
savo operatoriumi būtumėte susitaręs kitaip.
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13. Mokėjimas, skolinimasis ir investavimas
Jūsų pinigams judant visoje ES esate saugomas Europoje nustatytų taisyklių.

indėlių garantija

Jūsų iki 100 000 eurų (arba atitinkamo dydžio kita 
valiuta, naudojama kitose šalyse) santaupos banke yra 
apdraustos. Ši apsauga taikoma kiekvienos bankų grupės 
kiekvienam indėlininkui.

skolinimasis ir investavimas

Kaip individualus asmuo, galite pasiimti vartojimo 
paskolą bet kurioje ES šalyje. Dėl ES reklamai ir 
išankstinei informacijai taikomų taisyklių paprasta 
palyginti pasiūlymus. Be to, per 14 dienų nuo susitarimo 
dėl paskolos pasirašymo dar galite persigalvoti ir 
susitarimą atšaukti.

Perkant ir parduodant akcijas bei kitus finansinius 
produktus visoje ES jums garantuojama tokia pati 
apsauga kaip jūsų šalyje. Jei perkate finansines 
paslaugas internetu, per bent 14 kalendorinių dienų turite 
teisę atšaukti sutartį nemokėdami baudos.

tai galėtų atsitikti ir jums

mokėjimus eurais galite gauti į kitoje es šalyje 
esančią sąskaitą
Marijke gyvena Belgijoje, o dirba Nyderlanduose. Ji nori, 
kad jos darbo užmokestis būtų pervedamas tiesiai į banko 
sąskaitą Belgijoje. Jos darbdavys Nyderlanduose negali 
atsisakyti to padaryti. Iš savo Belgijos banko sąskaitos 
ji taip pat gali mokėti už savo vasarnamio Ispanijoje 
komunalines paslaugas ir vietos mokesčius.

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?

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

mokėjimas uŽsienyje

Jei mokate eurais, jums taikomi tokie patys mokesčiai 
tiek atliekant operacijas savo šalyje, tiek kitose ES šalyse.

Ši taisyklė taikoma pervedimams iš vienos šalies 
banko sąskaitos į kitos šalies sąskaitą, pinigų išėmimui 
iš bankomatų kitose ES šalyse ir mokėjimui debeto arba 
kredito kortele visoje ES.

Bendrovės arba administracinės įstaigos, kurios pri-
ima pervedimus eurais savo šalyje, turi priimti mokėjimus 
eurais ir iš kitų šalių.

Analogiškai bendrovės arba administracinės įstaigos, 
norinčios pervesti tam tikrą sumą eurais savo šalyje, turi 
būti pasirengusios atlikti tokius mokėjimus į kitų ES šalių 
sąskaitas eurais (pvz., jūsų darbo užmokestį, pensiją ar už 
internetu įsigytas prekes grąžinamus pinigus).

grynųjų pinigų veŽimasis į uŽsienį

Kai atvykstate į ES arba iš jos išvykstate veždamasis 
10 000 eurų ar didesnę grynųjų pinigų sumą (arba 
lygiavertę sumą kita valiuta ir bet kuria kita finansine 
arba pinigine priemone, kurią vienas asmuo anonimiškai 
gali perduoti kitam), privalote ją deklaruoti muitinės 
pareigūnams naudodamasis ES grynųjų pinigų 
deklaracijos forma. Keliaudamas Europos Sąjungoje 
galite turėti panašią prievolę, nes kai kuriose ES šalyse 
taikoma ir grynųjų pinigų ES vidaus kontrolė.
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Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

prekyba iš savo šalies

Jei esate bendrovės savininkas, galite parduoti pre-
kes ar teikti paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip 
vietos bendrovės visoje Europoje. Taip pat galite steigti 
savo bendrovės filialą kitoje ES šalyje.

Jei dirbate paslaugų sektoriuje, taip pat žr. 17 skyrių.

naujos įmonės steigimas uŽsienyje

Įsteigti įmonę galite bet kurioje kitoje ES šalyje. Jums 
bus taikomos tos pačios sąlygos ir taisyklės kaip tos 
šalies piliečiams, pavyzdžiui, turėsite laikytis profesinės 
etikos kodekso ir gauti atitinkamus leidimus.

pagalba siekiant plėsti
verslą uŽsienyje

Pirmiausia turėtumėte apsilankyti portale „Jūsų Europa. 
Verslas“. Be to, nemokamai jums patarti gali Europos 
įmonių tinklas (http://een.ec.europa.eu). Ši tarnyba gali 
jums padėti užmegzti ryšį su kuria nors iš 550 verslo 
paramos organizacijų, veikiančių visose ES šalyse. Tokia 
organizacija jums gali suteikti praktinės pagalbos ir 
patarti įmonės steigimo norimoje šalyje klausimais.

Be to, galite gauti patyrusių verslininkų patarimų.

•  Pagal programą „Erasmus“ jauniesiems verslininkams 
jums bus surasta iki 6 mėnesių trukmės mokomo-
sios praktikos su verslininku kitoje ES šalyje vieta  
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

tai galėtų atsitikti ir jums  

susiraskite verslo partnerį ir plėskite veiklą
Programinės įrangos kūrėjas britas Markas įsteigė  
skaitmeninių gamtos vadovų kūrimo įmonę. Šie vadovai 
skirti padėti gamtos mėgėjams atpažinti medžių rūšis 
naudojantis planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų 
programomis.

Markui reikia partnerių, kurie jo programoms galėtų 
suteikti specialų turinį. Jis kreipėsi į Europos įmonių 
tinklą, kuris padėjo jam užmegzti ryšį su Prancūzijos 
į gamtos mokslus orientuota konsultacijų žiniasklaidos 
klausimais įmone. Įmonės susitarė suvienyti jėgas ir nuo 
to laiko sukūrė ne vieną populiarią programą.

14. Įmonės steigimas ir plėtimas
Užsiimti verslu turite teisę bet kurioje ES šalyje.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_lt.htm
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15. Jūsų verslo finansavimas
Jei esate Europos verslininkas, galite naudotis įvairiais šaltiniais savo verslui finansuoti.

bankų paskolos

Kaip ES įmonės savininkas, galite pasiimti paskolą bet 
kurioje kitoje ES šalyje. Bankai gali atmesti jūsų prašymą 
dėl komercinių priežasčių, bet ne dėl jūsų pilietybės.

kapitalo pritraukimas uŽsienyje

Jūs galite:

•  parduoti savo veikiančios įmonės akcinį kapitalą 
visoje ES;

•  įsteigti įmonę kitoje ES šalyje ir pirkti bei parduoti jos 
kapitalą;

•  pirkti ir parduoti esamos įmonės akcijas kitoje ES 
šalyje.

es Finansavimas

Kad galėtumėte toliau plėtoti savo verslą, jums 
gali prireikti finansinės paramos. ES remia verslinin-
kus ir įmones pasitelkusi įvairiausias programas, pagal 
kurias teikiamos paskolos, garantijos ir nuosavo kapitalo 
finansavimas.

ES taip pat teikia dotacijas, kuriomis siekiama kon-
krečių politikos tikslų, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ar 
aplinkos srityse, daugiausia finansuodama bendra-
darbiavimo projektus. ES dotacijų programų sąrašas 
pateikiamas adresu 

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

tai galėtų atsitikti ir jums

lėšų finansuoti savo įmonei galite rasti visoje 
europoje 
Suomiui Petteriui reikia lėšų naujai išmaniųjų telefonų 
programėlei sukurti. Dalį pinigų Petteris gali gauti 
Suomijoje, bet iš tos pačios srities kolegų jis sužinojo 
apie privataus kapitalo įmonę Londone, kuri jam pasiūlė 
trūkstamą finansavimą mainais už jo įmonės dalį.

Be to, Petteris sužinojo, kad jei jis sukurs produktų kai-
myninėje Estijoje ir Lenkijoje, jis galės prašyti dėl ES lėšų. 
Petterio paraiška buvo priimta, taigi jis gali plėsti savo 
verslą turėdamas tvirtą finansinį pagrindą. 

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_lt.htm

20



Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?

es masto taisyklės daugumai 
produktų

Didžiajai daugumai produktų ES rinkoje taikomos 
bendros europinės taisyklės, kuriomis nustatyti aukšti 
vartotojų saugos ir aplinkosaugos standartai. Šios tai-
syklės taikomos mašinoms, automobiliams, žaislams, 
medicinos prietaisams, cheminėms medžiagoms, radijo, 
elektros įrangai, tekstilės gaminiams ir daugeliui kitų 
gaminamų produktų.

abipusis pripaŽinimas

Produktams, kuriems šios taisyklės netaikomos (pvz., 
gaminiams su brangiaisiais metalais, tam tikriems staty-
bos produktams), kiekviena ES šalis yra nustačiusi savus 
saugos reikalavimus. Taikomas abipusio pripažinimo 
principas: jei jūsų produktą leidžiama parduoti vienoje 
ES šalyje, juo prekiauti iš esmės galite ir bet kurioje 
kitoje ES šalyje.

produktų sauga

Jei esate produktų gamintojas, platintojas ar impor-
tuotojas, kad užtikrintumėte jų kokybę ir saugą, privalote 
laikytis tam tikrų įpareigojimų. Pavyzdžiui, ant produkto 
arba jo pakuotės turite nurodyti prekės pavadinimą ir 
(arba) ženklą bei adresą, pateikti instrukcijas bei saugos 
informaciją ir suteikti kompensaciją už žalą, padarytą 
dėl nekokybiškų produktų.

tai galėtų atsitikti ir jums  

savo prekes galite parduoti kitose es šalyse
Conoras nori plėsti savo įmonės, Airijoje gaminančios 
medicinos matavimo prietaisus, veiklą Maltoje. Jis jau 
teisėtai pardavinėja produktus Airijoje ir kitose ES šalyse.

Iš pradžių Maltos valdžios institucijos produktų neįsi-
leido į rinką ir paprašė papildomų bandymų. Tačiau tai 
prieštarauja ES taisyklėms, tad galiausiai jos turi leisti 
teikti šiuos produktus Maltos rinkai.

16. Prekių pirkimas ir pardavimas
Daugumą prekių visoje ES galite įsigyti ir parduoti laisvai, neribojami specialių reikalavimų 
ar kitų kliūčių.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_lt.htm
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17. Paslaugų teikimas užsienyje
Teikti paslaugas galite bet kurioje ES šalyje.

laikinas paslaugų teikimas

Laikinai paslaugas kitose ES šalyse galite teikti jose 
nesteigdamas filialų. Apribojimai gali būti taikomi tik 
labai retais atvejais, jei jie pateisinami viešos politikos, 
saugumo, sveikatos ar aplinkosaugos priežastimis.

Paslaugas galite teikti ir internetu. Jei atitinkate savo 
šalies reikalavimus, paprastai kitos ES šalys negali kelti 
jokių papildomų reikalavimų.

Filialo steigimas

Jei paslaugas kitoje ES šalyje norite teikti nuolat, joje 
galite įsteigti savo įmonės filialą (žr. 14 skyrių).

kontaktiniai centrai

Kontaktiniuose centruose, kurie įsteigti kiekvie-
noje šalyje, informuojama apie susijusias taisykles ir 
formalumus bei sudaromos galimybės atlikti admi-
nistracines procedūras internetu (http://ec.europa.eu/
internal_market/eu-go).

tai galėtų atsitikti ir jums

teikite paslaugas užsienyje taip, kaip savo šalyje 
Radu įmonė teikia namų ūkio tvarkymo ir durininkų paslau-
gas Bukarešte. Suteikęs šias paslaugas klientui prancūzui 
Radu nusprendė panašias paslaugas siūlyti Paryžiuje.

Iš pradžių jis dirbo savo Rumunijos įmonės vardu, bet 
jai augant Radu, pasinaudojęs Prancūzijos kontaktinio 
centro pagalba, įsteigė bendrovės filialą Prancūzijoje.

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

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?
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įmonių mokesčiai

Kiekviena ES šalis yra visapusiškai atsakinga už savo 
mokesčių sistemą, bet nė viena iš jų negali nustatyti 
apmokestinimo tvarkos, pagal kurią būtų diskriminuo-
jamos kitų ES šalių įmonės.

Paprastai įmonės pelno mokestį reikia sumokėti toje 
šalyje, kurioje jūsų bendrovė įregistruota kaip juridinis 
asmuo. Jei prekiaujate individualiai, turėsite mokėti 
pajamų mokestį – vėlgi paprastai toje šalyje, kurioje 
prekiaujate.

Yra nustatytos ES taisyklės, skirtos išvengti dvigubo 
palūkanų, autorinių atlyginimų ir dividendų mokėjimų 
apmokestinimo tais atvejais, kai tie mokėjimai yra 
skirtingų ES šalių asocijuotų bendrovių ir kai restruk-
tūrizuojama bendrovė, turinti turto keliose ES šalyse.

pvm

ES sudaro galimybes paprasčiau prekiauti kitose ES 
šalyse, nes yra nustačiusi standartines PVM taisykles, 
bet atskirose šalyse nustatant PVM tarifus yra numatyta 
šiek tiek lankstumo.

PVM paprastai reikia mokėti toje šalyje, kurioje per-
kate produktą arba gaunate paslaugą. Ši šalis gali būti 
ne ta pati kaip šalis, kurioje esate įsisteigęs: tokiu atveju 
turite užsiregistruoti kiekvienoje ES šalyje, kurioje reikia 

mokėti PVM. Bet jei teikiate telekomunikacijų, trans-
liavimo ir elektronines paslaugas, nuo 2015 m. sausio 
1 d. galite naudotis minimaliąja vieno langelio sistema 
(MOSS) ir visus įpareigojimus įvykdyti savo šalyje.

Jei jūsų įmonei taikomas PVM Europos Sąjungos 
šalyje, kurioje nesate įsisteigęs, turite teisę reikalauti 
grąžinti toje šalyje sumokėtą PVM. Tam įdiegta sparti 
visiškai elektroninė procedūra.

tai galėtų atsitikti ir jums

mokesčius mokate toje šalyje, kurioje vykdote 
daugiausiai verslo veiklos
Maxas ir jo brolis turi dažymo ir dekoravimo įmonę 
Liuksemburge. Įmonė dažo ir privačius namus klien-
tams Belgijoje bei Prancūzijoje, todėl broliai nėra tikri, 
kur jiems reikėtų mokėti įmonės mokesčius.

Kadangi daugiausiai savo verslu j ie užsiima 
Liuksemburge ir nėra įsisteigę kitoje šalyje, pajamų 
mokestį jie moka Liuksemburge.

Tačiau jie turi užsiregistruoti PVM tikslais ir šį mokestį 
mokėti visose šalyse, kuriose teikia paslaugas, nes PVM 
yra mokėtinas ten, kur yra pastatai. Kiekvienoje iš šių 
šalių jie gali reikalauti grąžinti už pirkinius (pavyzdžiui, 
dažus, įrangą ir kt.) sumokėtą PVM. 

18. Įmonių mokesčių mokėjimas
Kai prekiaujate kitose ES šalyse, esate apsaugotas nuo diskriminuojamo mokesčių nustatymo.

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

Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?
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19. Jūsų intelektinės nuosavybės apsauga
Intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugoma jūsų komercinė veikla ir kūriniai ES.

autorių teisės

Kai sukuriate originalų darbą (literatūros, meno, muzi-
kos kūrinį, televizijos laidą, programinę įrangą, duomenų 
bazę, reklamą ir kt.), visoje ES jis automatiškai saugomas 
autorių teisėmis ir jo oficialiai registruoti nereikia.

prekių Ženklai ir patentai

Jei užregistruojate prekės ženklus ir dizaino teises 
Vidaus rinkos derinimo tarnyboje, jie bus apsaugoti 
visoje ES.

Taip sutaupysite energijos, laiko ir lėšų, kurių reikėtų 
juos kiekvienoje šalyje registruojant atskirai.

Galite kreiptis į savo šalies patentų biurą dėl nacio-
nalinio patento arba į Europos patentų biurą dėl Europos 
patento. Pastaruosius dar turi patvirtinti kiekviena šalis, 
kurioje pageidaujate apsaugos. Įdiegus naują ben-
drąją Europos patentų sistemą galėsite gauti patentinę 
apsaugą visoje Europoje. Tam jums nereikės patento 
patvirtinti kiekvienoje ES šalyje. Naujoji sistema įsigalios, 
kai visos dalyvaujančios šalys ratifikuos susitarimą dėl 
naujosios patentų ginčų nagrinėjimo sistemos.

Jei gaminate žemės ūkio produktus ar pašarus, jie 
gali būti apsaugomi pagal specialias ES kokybės sistemas 
(saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė 
nuoroda). Kad galėtumėte gauti šią apsaugą, produktų 
kokybė arba pagrindinės savybės turi būti grindžiamos 
jų geografine kilme.

jūsų teisių paŽeidimas internete

Galite patekti į situacijas, kai pažeidžiamos jūsų 
intelektinės nuosavybės teisės, ypač internete.

Tarpininkai, pavyzdžiui, interneto paslaugų teikėjai, 
nėra už tai atsakingi, jei jie nežino, kad veikla neteisėta.

Jei jūsų intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos, 
ES taisyklės jums padės pasirūpinti, kad jūsų intelektinės 
nuosavybės teisių būtų paisoma, ir jas apsaugoti.

tai galėtų atsitikti ir jums

apsaugokite savo prekės ženklą – užregistruokite jį
Lenkė Agnieszka sukūrė naują programinę įrangą ir nori 
ją pardavinėti visoje ES. Kai kurios jos intelektinės nuosa-
vybės teisės jau yra apsaugotos, nes pirminį programos 
tekstą sukūrė tik ji (autorių teisės priklauso jai).

Tuo pačiu metu ji kuria savo prekės ženklą ir nori jį 
apsaugoti. Paprasčiausiai jį užregistravus Vidaus rinkos 
derinimo tarnyboje jai automatiškai suteikiama apsauga 
visose ES šalyse.

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

Reikia pagalbos?  
Daugiau 

informacijos?
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Tokios pačios sąlygos
kaip nacionaliniams rangovams

Viešosios valdžios institucijos turi užtikrinti jūsų 
įmonei ir kitiems ES šalių konkurso dalyviams vienodas 
sąlygas patekti į jų rinkas ir kad visi pasiūlymai būtų 
svarstomi vienodai ir sąžiningai.

Jūsų pasiūlymas bus vertinamas laikantis standar-
tinės procedūros, kurią turi taikyti visos ES viešosios 
valdžios institucijos. Ir smulkių, ir stambių konku-
rentų pasiūlymai bus vertinami remiantis tais pačiais 
kriterijais.

Priklausomai nuo šalies, paprastai jūsų bus prašoma 
pateikti įvairius sertifikatus ir liudijimus. Informacijos 
apie juos galite rasti naudodamiesi ES nemokama inter-
netine informacine sistema „eCertis“ (http://ec.europa.eu/
markt/ecertis/login.do).

kaip rasTi informaciją apie suTarTis

Informaciją apie įvairias daugiau kaip 130 000 eurų 
vertės viešojo paslaugų ir prekių pirkimo sutartis ir 
daugiau kaip 5 mln. eurų vertės darbo sutartis rasite 
svetainėje „Tenders Electronic Daily“ (http://ted.europa.eu).

Šioje svetainėje pranešama apie visus Europos 
konkursus, kuriuose pasiūlymus gali teikti bet kurios ES 
šalies įmonės.

Be to, galite teikti bendrus pasiūlymus su kitomis įmo-
nėmis (pvz., sudaryti partnerystę arba konsorciumus) – taip 
turėtumėte galimybę dalyvauti konkursuose dėl didesnės 
vertės sutarčių. Kai kurios sutartys skaidomos į smulkesnes 
dalis, o tai gali būti patraukliau mažesnėms bendrovėms.

Daugiau apie ES viešųjų pirkimų konkursus sužinosite 
svetainėje SIMAP (http://simap.europa.eu).

Tai galėTų aTsiTikTi ir jums  

galite dalyvauti konkursuose dėl viešųjų sutar-
čių europoje
Miguelis turi įmonę Ispanijos mieste Vige, kuri stato 
betoninius cokolius šios šalies elektrinėms. Sužinojęs, 
kad gali dalyvauti Vokietijoje rengiamuose konkur-
suose dėl viešųjų sutarčių, Miguelis pastebėjo, kad 
paskelbtas konkursas naujai saulės elektrinei Badene-
Viurtemberge statyti.

Kad įgytų papildomų specialių žinių ir pajėgumų šios 
sutarties įsipareigojimams įvykdyti, Miguelio bendrovė 
sudarė konsorciumą su dviem kitomis – viena Ispanijos 
ir viena Portugalijos – įmonėmis. Jų pasiūlymas Badeno-
Viurtembergo institucijoms patiko labiausiai, ir jos su 
konsorciumu sudarė sutartį.

20. Viešųjų pirkimų konkursai
Paprastai jūsų ES įsteigta įmonė gali laisvai dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų 
sutarčių kitose Europos šalyse.

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

Reikia pagalbos?  
Daugiau 
informacijos?
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Jūsų teisių gynimas ir žalos atlyginimas
Ką daryti, jei jums kyla problemų naudojantis savo ES užtikrinamomis teisėmis? Rasti 
sprendimą ar atlyginti žalą jums gali padėti įvairios toliau nurodytos tarnybos.

ekspertų konsultacijos

Jei norite išsiaiškinti, kokias teises jums užtikrina ES 
konkrečioje situacijoje, kreipkitės į tarnybą „Jūsų Europos 
patarėjas“. Teisės specialistai per 1 savaitę atsakys į 
jūsų klausimus ir, jei reikės, pasiūlys, kur kreiptis toliau.

http://europa.eu/youreurope/advice

tarpininkavimas sprendŽiant
problemas su nacionalinėmis
valdŽios institucijomis

Jei kyla problemų siekiant, kad kitos šalies viešosios 
valdžios institucija pripažintų jūsų ES užtikrinamas teises, 
kreipkitės į tarnybą „Solvit“. Nacionalinių institucijų dar-
buotojai tarpininkaus siekdami per 10 savaičių rasti išeitį.

http://solvit.eu

vartotojų konsultavimas ir Žalos 
atlyginimas

Jei kyla problemų dėl kitoje ES šalyje (taip pat inter-
netu) įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės į Europos 
vartotojų centrą. Vietos ekspertai jums patars ir padės 
išspręsti jūsų ir pardavėjo ginčą. Jei susitarti nepavyks, 
vartotojų centras padės jums rasti alternatyvų ginčų 
sprendimo būdą, pavyzdžiui, ginčą spręsti elektroniniu 
būdu. Ši procedūra – veiksminga neteisminė vartotojų 
patirtos žalos atlyginimo priemonė.

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

skundai europos komisijai

Jei manote, kad valstybė narė pažeidžia ES teisę, 
galite dėl to pateikti skundą Europos Komisijai. Ji jūsų 
skundą apsvarstys ir gali paprašyti atitinkamos šalies 
pakeisti teisės nuostatas.

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

peticijos europos parlamentui

Peticiją Europos Parlamentui galite teikti su ES susi-
jusiais klausimais, kurie jums turi tiesioginio poveikio. 
Nors Europos Parlamentas neturi galių padėtį ištaisyti 
tiesiogiai, jis gali atkreipti dėmesį į išsakytą klausimą ir 
daryti spaudimą atitinkamiems subjektams.

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