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Din il-gwida tgħinek issir taf dwar il-ħafna 
opportunitajiet li joffri s-Suq Uniku u kif tisfrutthom. 
F’ċerti żoni japplikaw regoli simili barra mill-UE ukoll 
(l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera).

Dan il-ktejjeb jirrifletti s-sitwazzjoni f’Ottubru 
2014. Għalkemm tneħħew ħafna ostakli, is-Suq Uniku 
huwa proġett Ewropew dejjem jevolvi u se jkollok iktar 
opportunitajiet fil-futur. Għal informazzjoni aġġornata, 
jekk jogħġbok iċċekkja l-links tal-internet fil-qiegħ ta’ 
kull paġna.

U jekk issib ruħek f’sitwazzjoni fejn id-drittijiet 
tiegħek qed jitkasbru, jew sempliċiment għandek bżonn 
parir, hemm ħafna servizzi tal-UE li jistgħu jgħinuk 
issib soluzzjoni jew rimedju – informazzjoni dwar dan 
fl-aħħar tal-ktejjeb.

Is-suq uniku biddel il-mod kif l-Ewropej jaħdmu, 
jitgħallmu, jixtru u jbigħu madwar il-kontinent. 
Fl-imgħoddi, vjaġġ qasir għal pajjiż viċin ma kienx faċli; 
probabbilment kien jibda billi ssarraf il-flus f’munita 
oħra u kien ikollok timla formoli jekk ikollok bżonn 
tabib jew sptar. Kellek tħallas id-dazju anki fuq l-iżgħar 
tifkira. U jekk issib problema b’xi ħaġa li xtrajt meta 
tasal id-dar, lanqas kont toħlom li tikseb flusek lura. 
Lanqas ma stajt tkun ċert mis-sikurezza tal-post billi 
l-istandards fl-Ewropa kienu jvarjaw. 

U min kellu negozju dak iż-żmien, kellu ostaklu 
ewlieni għal pjani ta’ espansjoni, fil-burokrazija għall-
kummerċ jew biex jipprovdi servizz f’pajjiż ieħor tal-UE.

F’dawn l-aħħar snin sar progress kbir. Bħala 
individwu jew negozju, issa għandek benefiċċji konkreti 
bis-suq uniku tal-UE. Għandek aċċess għal iktar prodotti 
u servizzi, ta’ kwalità aħjar u irħas. Għandek l-istess 
livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur u tan-negozju 
f’kull pajjiż.  U tista’ tiftaħ kumpanija, tbigħ il-prodotti 
tiegħek u tinnegozja f’suq ta’ 500 miljun ruħ madwar 
l-UE.

Daħla
Dan il-ktejjeb jippreżenta d-drittijiet u l-opportunitajiet għalik fis-suq uniku tal-UE. 
Għandek SME? Dan il-ktejjeb jista’ jgħinek issib sorsi ta’ finanzjament, tilħaq swieq ġodda 
u tnaqqas il-burokrazija. Int student, qed tfittex ix-xogħol, konsumatur jew ħaddiem? Dan 
il-ktejjeb jagħtik suġġerimenti dwar xogħol, vjaġġar jew studju fl-UE. Int fejn int, hemm 
vantaġġi u opportunitajiet għalik fis-Suq Uniku tal-UE. 
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1. Fittex xogħol f’pajjiż ieħor
Bħala ċittadin tal-UE għandek id-dritt li taħdem f’pajjiż ieħor tal-UE mingħajr ma titlob 
permess tax-xogħol.

L-istess trattament bħaċ-ċittadini 
ta’ daK iL-pajjiż

Meta tfittex xogħol barra pajjiżek, għandek l-istess 
drittijiet daqs ċittadini ta’ dak il-pajjiż bħal aċċess 
għax-xogħol (minbarra ċerti impjiegi fis-settur pubbliku 
li jinvolvu l-eżerċizzju tas-setgħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u s-salvagwardja tal-interessi ġenerali tal-
istat), għajnuna mis-servizz għall-impjiegi u appoġġ 
finanzjarju biex jgħinek tfittex ix-xogħol.

Xi tipi ta’ appoġġi finanzjarji bħala għajnuna biex 
tfittex xogħol, jingħataw biss meta tkun stabbilejt rabta 
ġenwina mas-suq tax-xogħol lokali.

postijiet vaKanti fL-ewropa

Tista’ ssib il-postijiet vakanti f’pajjiżi oħrajn tal-UE 
fuq il-portal Ewropew tal-impjiegi EURES (is-Servizzi 
Ewropej tax-Xogħol): http://ec.europa.eu/eures

F’xi pajjiżi tal-UE, iċ-ċittadini Kroati jista’ jkun 
għad għandhom bżonn permess tax-xogħol biex jiġu 
impjegati. Ir-restrizzjonijiet kollha jispiċċaw l-aktar tard 
sal-aħħar tal-2020. 

tista’ tKun int

tista’ ssib għajnuna meta tfittex xogħol barra minn 
pajjiżek
Valdis huwa Latvjan li mar il-Finlandja biex ifittex 
xogħol. Bħala ċittadin tal-UE, għandu aċċess sħiħ 
għas-servizz lokali tal-impjiegi u jista’ jikseb l-appoġġ 
tagħhom waqt li jkun qed ifittex għax-xogħol. Isir jaf 
li ċ-ċentru tal-impjiegi jorganizza sessjoni ta’ ġurnata 
dwar kif tfassal curriculum vitae effettiv biex iżżid 
il-possibilitajiet li tikseb intervista. Valdis applika għat-
taħriġ u huwa intitolat jattendi bl-istess kundizzjonijiet 
bħaċ-ċittadini Finlandiżi.

Imbagħad jibda jibgħat is-CV lil min jista’ jħaddmu, imur 
għal żewġ intervisti, iżda jibqa’ ma jsibx impjieg. 

Qed jispiċċawlu l-flus, għalhekk japplika għal benefiċċju 
speċjali għal min qed ifittex ix-xogħol li jgħinhom 
jaċċedu għas-suq tax-xogħol. 

Madankollu, qabel ma jaqblu li jħallsu benefiċċji 
finanzjarji, l-awtoritajiet Finlandiżi jistgħu jevalwaw 
jekk ċittadin tal-UE għamilx rabta ġenwina mas-suq 
tax-xogħol lokali.

Il-valutazzjoni tal-kwalifiki tiegħu, it-tul ta’ żmien li għex 
hemm u l-isforzi tiegħu biex isib xogħol taw riżultat 
pożittiv u ngħata l-benefiċċji.

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_mt.htm
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tfittex xogħoL barra pajjiżeK

Jekk qed tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad, tista’ tirranġa 
mas-servizz tal-impjiegi biex tmur tfittex xogħol f’pajjiż 
ieħor tal-UE u tkompli tirċievi l-benefiċċji — normalment 
għal tlitt xhur b’possibbiltà li testendihom sa sitt xhur. 
Biex tagħmel hekk, trid tapplika għal awtorizzazzjoni 
permezz tal-formola U2 (li qabel kienet E303).

Ġeneralment, l-ewwel trid tkun irreġistrat mas-
servizzi tax-xogħol fil-pajjiż fejn inti kont qed tinsab 
qiegħed għal mill-inqas erba’ ġimgħat.

formaLitajiet fiL-pajjiż fejn sejjer

Biex tevita li jieqfu l-ħlasijiet tal-benefiċċji, 
ikollok bżonn tippreżenta l-awtorizzazzjoni tiegħek 
u tirreġistra lokalment, bħala persuna li qed tfittex 
xogħol, mas-servizzi tal-qgħad nazzjonali fi żmien 
sebat ijiem minn meta titlaq mill-pajjiż fejn spiċċajt 
qiegħed. Jekk tirreġistra aktar tard, il-benefiċċji tiegħek 
jibdew jitħallsu biss mid-data li tirreġistra.

Imbagħad ikollok aċċess għas-servizzi ta’ għajnuna 
lokali li jingħataw lil kull min qed ifittex xogħol, u jkollok 
timxi mal-obbligi u l-proċeduri ta’ kontroll tas-servizz 
lokali tal-impjiegi.

jeKK ma ssibx xogħoL

Jekk ma ssibx xogħol fi żmien it-tlitt xhur koperti 
mill-awtorizzazzjoni, tista’ tapplika għal estensjoni 
ta’ tlitt xhur. Ikollok bżonn tapplika qabel tiskadi 
l-awtorizzazzjoni tiegħek għand is-servizz nazzjonali 
tal-impjiegi fil-pajjiż fejn spiċċajt qiegħed, mhux għand 
is-servizz tal-pajjiż li qed jospitak.

Jekk trid iżżomm id-dritt għall-benefiċċji tal-qgħad 
għal żmien itwal, ikollok tmur lura fil-pajjiż fejn spiċċajt 
qiegħed fiż-żmien stipulat mill-awtorizzazzjoni.

tista’ tKun int

applika għal estensjoni fil-ħin
João, mill-Portugall, mar l-Ungerija b’formola U2 
(delavna) biex ikun jista’ jirċievi l-benefiċċji tal-qgħad 
għal tlitt xhur. Però dam iktar minn tlitt xhur.

Meta mar lura l-Portugall, tilef id-dritt tiegħu għall-
benefiċċji tal-qgħad. Biex tevita li jiġrilek bħalu, dejjem 
għandek tapplika għal estensjoni miċ-ċentru nazzjonali 
għall-impjiegi tal-pajjiż tiegħek minn qabel jispiċċa 
l-perjodu ta’ awtorizzazzjoni ta’ tlitt xhur.

2. Benefiċċji tal-qgħad barra pajjiżek
Jekk int qiegħed, tista’ ssib għajnuna biex tikseb xogħol f’pajjiż ieħor tal-UE.

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_mt.htm
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3.  Rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
tiegħek

Bħala ċittadin tal-UE għandek id-dritt li tipprattika l-professjoni tiegħek f’pajjiż ieħor tal-UE.

riKonoxximent taL-KwaLifiKi

Jekk il-professjoni tiegħek mhix regolata fil-pajjiż 
li qed jospitak, tista’ tipprattikaha hemm bl-istess 
kundizzjonijiet li għandhom iċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż, 
anke mingħajr ċertifikat uffiċjali ta’ rikonoxximent.

Jekk il-professjoni tiegħek hija rregolata fil-pajjiż 
li qed jospitak, għandek bżonn tikseb rikonoxximent 
uffiċjali tal-kwalifiki tiegħek minn hemm.

Jekk il-professjoni tiegħek irregolata hemm iżda 
mhux f’pajjiżek, jista’ jkun li jkollok turi li ħdimt f’pajjiżek 
għal sentejn f’dawn l-aħħar 10 snin.

Tista’ ssir taf liema regoli japplikaw għall-professjoni 
tiegħek u fejn issib il-punti ta’ kuntatt nazzjonali fid-
database tagħna (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof).

Kopji ċċertifiKati ta’ doKumenti

L-awtoritajiet jistgħu jitolbu kopji jew traduzzjonijiet 
iċċertifikati ta’ dokumenti prinċipali tal-applikazzjoni 
tiegħek, bħaċ-ċertifikati li juru l-kwalifiki tiegħek. Jekk 

trid taħdem bħala perit, dentist, tabib, qabla, infermier, 
spiżjar jew veterinarju, il-pajjiż li qed jospitak jista’ 
jitlob ċertifikat ta’ kwalifika mill-awtorità responsabbli 
f’pajjiżek, li juri li lħaqt il-ħtiġijiet ta’ taħriġ minimi 
Ewropej għal din il-professjoni.

tista’ tKun int

iċċekkja x’kundizzjonijiet japplikaw qabel tibda 
taħdem!
Mojca, infermiera tal-kura ġenerali mħarrġa fis-
Slovenja, tixtieq taħdem fi Munich, il-Ġermanja. Dan 
suppost ikun faċli billi l-infermiera tal-kura ġenerali 
għandhom rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki 
tagħhom. Madanakollu, ma tafx fejn għandha tapplika 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki Sloveni tagħha.

Tirrikorri fil-punt ta’ kuntatt nazzjonali Ġermaniż għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, li jagħtiha 
l-indirizz tal-awtorità responsabbli fil-Bavarja. Il-punt 
ta’ kuntatt jgħin ukoll fil-formalitajiet amministrattivi 
li għandha tagħmel.

.
Għandek bżonn 

l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_mt.htm
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m’hemmx regoLi Komuni għaLL-pajjiżi 
KoLLha taL-ue dwar it-taxxi

M’hemmx regola li tapplika għall-Ewropa kollha 
dwar kif għandhom jiġu intaxxati ċ-ċittadini tal-UE li 
jgħixu u jaħdmu f’pajjiż ieħor tal-UE. Minflok, se tkun 
kopert mil-liġijiet nazzjonali rilevanti u l-ftehimiet dwar 
it-taxxa doppja bejn il-pajjiżi.

trattament ugwaLi

Ma għandekx tiġi trattat b’mod differenti miċ-
ċittadini tal-pajjiż li qed jospitak għall-finijiet tat-taxxa 
jekk tinsab f’sitwazzjoni simili għalihom. Barra minn 
hekk, għandek tieħu l-istess tnaqqis tat-taxxa fir-
rigward ta’ pagamenti (pereżempju għal ipoteka), u 
introjtu mdaħħal f’pajjiżek, bħal ma kieku tingħata jekk 
tagħmel dawk il-pagamenti jew qlajt il-flus fil-pajjiż li 
qed jospitak.

taxxa fuq id-dħuL

Il-pajjiż fejn taħdem normalment jintaxxak fuq 
id-dħul li taqla’ fit-territorju tiegħu. Jekk tgħix f’pajjiż 
ieħor mill-pajjiż fejn taħdem, il-pajjiż fejn tgħix jista’ 
wkoll jintaxxak fuq id-dħul li qlajt fil-pajjiż fejn taħdem. 

Fortunatament, ħafna pajjiżi għandhom ftehimiet 
internazzjonali sabiex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja. 

Dawn normalment jirrikjedu li l-awtoritajiet tat-taxxa 
tal-pajjiż fejn tgħix inaqqsu t-taxxa li ħallast f’pajjiż 
ieħor mit-taxxi li trid tħallas lilhom. 

taxxa ta’ residenza

Jekk tqatta’ aktar minn sitt xhur fis-sena f’pajjiż 
ieħor tal-UE, tista’ titqies resident taxxabbli hemmhekk. 
Dak il-pajjiż jista’ jkun li jitolbok taxxa għad-dħul totali 
tiegħek mill-pajjiżi kollha. 

Jekk toqgħod inqas minn sitt xhur fis-sena f’pajjiż 
ieħor, normalment tibqa’ resident taxxabbli f’pajjiżek 
(il-pajjiż fejn tgħix il-maġġoranza tas-sena). F’dan il-każ, 
tkun soġġett għal taxxa fil-pajjiż li jospitak biss fuq 
id-dħul li taqla’ f’dak il-pajjiż. 

tista’ tKun int

jista’ jkun li tkun intitolat għal tnaqqis fil-pajjiż 
fejn tgħix — anke għal kontribuzzjonijiet għall-
fondi ta’ pensjoni f’pajjiż ieħor
Sven, mill-Isvezja, impjegat u residenti fid-Danimarka, 
baqa’ jħallas primjums għal fond ta’ pensjoni Svediża 
skont kuntratt li ffirma qabel mar id-Danimarka.

Id-Danimarka għandha tagħtih tnaqqis mit-taxxa 
Daniża fuq id-dħul tiegħu billi tnaqqis bħal dan jeżisti 
għall-primjums imħallsa għall-fondi ta’ pensjoni Daniżi.

4. Ħlas ta’ taxxi
Jekk tmur tgħix f’pajjiż ieħor, tista’ tiffaċċja l-obbligi tat-taxxa kemm f’pajjiżek kif ukoll 
fil-pajjiż li qed jospitak.

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

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?
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5. Sigurtà soċjali
Meta tiċċaqlaq fl-UE, tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali f’pajjiż wieħed biss, 
anke meta taħdem f’iktar minn pajjiż wieħed. Ġeneralment, tirċievi wkoll benefiċċji  
tas-sigurtà soċjali esklussivament minn dak il-pajjiż.

iL-pajjiż Li jKopri s-sigurtà soċjaLi

Bħala regola ġenerali, tkoprik il-leġiżlazzjoni tal-
pajjiż fejn taħdem bħala impjegat jew għal rasek 
u hemm tħallas il-kontribuzzjonijiet tiegħek. Mhux 
importanti fejn tgħix jew fejn hu bbażat min iħaddmek.

Il-pajjiż fejn taħdem huwa responsabbli għall-
kopertura tas-sigurtà soċjali tiegħek anke jekk tmur 
għall-inqas darba fil-ġimgħa minn pajjiż ieħor tal-UE.

Jekk tispiċċa qiegħed, għandek tirreġistra mas-
servizzi tal-qgħad u titlob il-benefiċċji tal-qgħad fejn 
ħdimt l-aħħar jew fil-pajjiż ta’ residenza tiegħek jekk 
kont qed tivvjaġġa.

xogħoL għaL żmien qasir

Biex ikun evitat tibdil spiss fil-kopertura tas-sigurtà 
soċjali tiegħek, issir eċċezzjoni għal xogħol għal żmien 
qasir meta tkun issekondat minn min iħaddmek: tibqa’ 
kopert fil-pajjiż minn fejn intbgħatt għal mhux aktar 
minn sentejn.

tista’ tKun int

is-sigurtà soċjali tiegħek tibqa’ l-istess jekk tkun 
issekondat f’pajjiż ieħor tal-ue
Karel huwa sid il-kumpanija tal-bajjada Rainbow 
fir-Repubblika Ċeka li għandha ordni għal xogħol fil-
Lussemburgu għal xahrejn. Il-kumpanija tibgħat sitt 
bajjada biex jagħmlu dan ix-xogħol.

Jekk il-kundizzjonijiet kollha tas-sekondar jintlaħqu, 
il-bajjada jibqgħu koperti mil-leġiżlazzjoni tas-sigurtà 
soċjali Ċeka waqt il-perjodu li jkunu l-Lussemburgu.

Il-bajjada jibqgħu ħaddiema ta’ Rainbow, anke jekk għal 
xi żmien jirċievu l-ordnijiet ta’ kuljum minn kumpanija 
oħra fuq is-sit.

jeKK int qiegħed

Jekk tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad, int kopert mill-
pajjiż li jħallsek il-benefiċċji.

Jekk ma tirċivix benefiċċji tal-qgħad u ma taħdimx, 
tkun kopert mil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż li tgħix fih.

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_mt.htm
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Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

fejn tagħmeL taLba

Għandek tagħmel it-talba lill-awtorità tal-pensjoni 
ta’ fejn tgħix. Jekk qatt ma ħdimt hemm, ikkuntattja 
l-awtorità tal-pajjiż fejn ħdimt l-aħħar. Din tkun 
“l-istituzzjoni ta’ kuntatt” u taħdem mal-awtoritajiet 
tal-pajjiżi l-oħra fejn ħdimt biex tibni l-istorja tal-
assigurazzjoni tiegħek.

Kull pajjiż jiċċekkja jekk ilħaqtx il-ħtiġijiet tiegħu 
għall-pensjoni tal-irtirar. Dawn il-ħtiġijiet, bħall-età 
għall-pensjoni u kemm ħallast, ivarjaw minn pajjiż għal 
ieħor, iżda r-regoli tal-UE jitolbu li kull pajjiż jikkunsidra 
l-istorja tal-kontribuzzjonijiet tiegħek f’pajjiżi oħrajn jekk 
dan ikun neċessarju biex tilħaq l-għadd ta’ snin minimu 
biex tieħu pensjoni.

Kull awtorità nazzjonali tinfurmak dwar id-deċiżjonijiet li 
ħadu fuq l-intitolament tiegħek għal pensjoni. “L-istituzzjoni 
ta’ kuntatt” tiegħek tibgħatlek sommarju tad-deċiżjonijet li 
ttieħdu dwar it-talba tiegħek skont il-pajjiż.

tirtira barra pajjiżeK

Tgħix fejn tgħix fl-Ewropa, inti dejjem għandek 
tirċievi pensjoni.

pensjonijiet oħra

B’mod ġenerali, ir-regoli li japplikaw għall-
pensjonijiet tal-irtirar japplikaw ukoll għall-pensjonijiet 
ta’ invalidità u l-pensjonijiet għar-romol u l-orfni.

tista’ tKun int

iċċekkja d-drittijiet tiegħek għal pensjoni mill-
pajjiżi kollha fejn ħdimt
Meta rtirat, Regina kienet tgħix il-Ġermanja, għalhekk 
għamlet it-talba tagħha lill-awtoritajiet t’hemm. 
Mandanakollu, għalkemm ħadmet 25 sena fil-
Ġermanja, ħadmet ukoll għal 8 snin fl-Awstrija.

L-awtorità tal-pensjoni Ġermaniza — “l-istituzzjoni 
ta’ kuntatt” tagħha — tikkuntattja lill-awtorità tal-
pensjoni Awstrijaka. Għalkemm hemm minimu ta’ 
10 snin biex tikkwalifika għal pensjoni fl-Awstrija, 
l-awtoritajiet Awstrijaċi jridu jikkunsidraw is-snin li 
Regina ħadmet il-Ġermanja.

B’hekk l-Awstrija tħallasha pensjoni proporzjonali 
għat-8 snin li ħadmet hemm u l-Ġermanja tħallasha 
pensjoni separatament proporzjonali għall-25 sena li 
ħadmet il-Ġermanja.

6. Drittijiet għall-pensjoni
Jekk għext u ħdimt f’iktar minn pajjiż wieħed tal-UE, jista’ jkun li akkumulajt drittijiet għal 
pensjoni f’kull wieħed. Jekk tilħaq il-kundizzjonijiet nazzjonali ta’ intitolament, kull pajjiż 
iħallsek pensjoni separata, b’mod proporzjonali għas-snin li ħdimt hemm.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_mt.htm
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7. Kura tas-saħħa barra pajjiżek
Skont il-liġi tal-UE, tista’ titlob kura medika f’pajjiż ieħor tal-UE u tista’ tkun intitolat li 
tieħu lura l-ispejjeż mill-assiguratur nazzjonali tiegħek.

Kura tas-saħħa waqt żjarat qosra

Qabel tivvjaġġa għal btala, negozju jew studju, 
għandek tikseb il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea mill-assiguratur tas-saħħa tiegħek.

B’din il-karta tista’ taċċedi għall-kura tas-saħħa 
pprovduta mill-Istat jekk timrad jew tweġġa’ waqt 
iż-żjara tiegħek f’pajjiż ieħor tal-UE.

Jekk turi l-karta tiegħek lil tabib, dentist, sptar 
jew spiżjar, tirċievi l-kura medika neċessarja bl-istess 
kundizzjonijiet bħan-nies tal-lokal.

Anke jekk ma jkollokx il-karta, intitolat tirċievi l-kura 
tas-saħħa li jkollok bżonn. F’bosta każijiet, tkun intitolat 
għal rimborż mis-sistema tas-saħħa ta’ pajjiżek.

Kura mediKa ppjanata

Jekk int intitolat għal trattament partikolari f’pajjiżek 
allura tista’ tagħżel li tirċevieh f’pajjiż ieħor tal-UE, u 
jkollok parti mill-ispejjeż jew l-ispejjeż kollha koperti 
mill-assiguratur jew sistema tas-saħħa tiegħek. Jista’ 
jkun li jkollok bżonn titlob awtorizzazzjoni minn qabel. 

Jekk titlob awtorizzazzjoni minn qabel, jista’ jkun 
li ma jkollokx bżonn tħallas direttament għall-kura. 
Għandek tiċċekkja l-kundizzjonijiet finanzjarji mal-
assiguratur jew sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
tiegħek qabel titlaq billi jistgħu japplikaw proċeduri u 
rati ta’ rimborż differenti.

Ma tistax tkun miċħuda awtorizzazzjoni jekk il-kura 
li għandek bżonn tkun koperta mil-leġiżlazzjoni ta’ 
pajjiżek u ċ-ċirkostanzi mediċi tal-każ tiegħek ifissru li 
jista’ jkun ma jirnexxielekx tirċievi l-kura fil-ħin hemm.

Meta tirċievi kura tas-saħħa ppjanata barra pajjiżek, 
għandhek tkun ittrattat bl-istess mod bħal minn hu 
kopert mis-sistema tal-kura tas-saħħa ta’ dak il-pajjiż.

Qabel tiddeċiedi, ikkuntattja jew il-fornitur tal-kura 
tas-saħħa ta’ pajjiżek jew il-punt ta’ kuntatt nazzjonali 
fil-pajjiż tal-UE fejn tixtieq trattament. Dawn jistgħu 
jipprovdu informazzjoni sħiħa u pariri.

tista’ tKun int

Kirsti, mill-Estonja, marret xi xhur fil-Litwanja biex tlesti 
l-istudji tagħha.

Darba minnhom kisret sieqha l-ġimm.

Kirsti ħadet il-kura neċessarja kollha fil-Litwanja 
sempliċiment billi uriet il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-
Saħħa tal-Unjoni Ewropea u l-karta tal-identità tagħha.

Fil-Litwanja ġiet trattata daqslikieku tħallas 
il-kontribuzzjonijiet tagħha skont is-sistema Litwana, 
u għandha tiġi rimburżata hemm bir-rata applikabbli.Għandek bżonn 

l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_mt.htm
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Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

dħuL għaL eduKazzjoni għoLja

Ir-regoli għad-dħul huma differenti sew bejn 
pajjiż u ieħor, iżda minbarra l-kundizzjonijiet tad-dħul 
partikolari, ma tistax tkun miċħud aċċess għat-taħriġ 
jew l-edukazzjoni f’pajjiż ieħor tal-UE minħabba 
ċ-ċittadinanza tiegħek.

Jista’ jkun li għandek tkun taf il-lingwa nazzjonali, 
għalhekk xi pajjżi jistgħu jitolbok tagħmel test tal-lingwa.

riKonoxximent taL-Lawrja
aKKademiKa

M’hemmx rikonoxximent awtomaktiku mal-UE kollha 
għal-lawrji akkademiċi. Jekk tixtieq tistudja f’pajjiż ieħor 
tal-UE, iċċekkja minn qabel jekk il-lawrja tiegħek tkunx 
rikonoxxuta u f’liema livell.

Għar-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħek biex 
taħdem, ara l-Kapitlu 3.

tariffi u għajnuna finanzjarja

Meta tmur l-università f’pajjiż ieħor tal-UE, ma 
jistgħux jitolbuk tħallas miżati għall-korsijiet aktar 
għoljin miċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż. 

Għandek id-dritt għall-istess għotjiet li jkopru 
l-miżati tal-korsijiet bħaċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż iżda 
dan ma jestendix awtomatikament għall-għotjiet għall-
manteniment u għas-self. Iċċekkja mal-awtoritajiet 
nazzjonali jekk tistax tikseb jew iżżomm għotja ta’ 
manteniment mill-pajjiż ta’ oriġini tiegħek. 

Jekk bħala ċittadin tal-UE, ilek tgħix f’pajjiż ieħor 
tal-UE legalment u b’mod kontinwu għal ħames snin jew 
iktar, intitolat għal għotja ta’ manteniment skont l-istess 
kundizzjonijiet taċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż. 

Sors ieħor ta’ finanzjament possibbli jistgħu jkunu 
l-għotjiet u s-self offruti mill-programm Erasmus+ 
tal-UE, jekk int interessat li tagħmel parti mill-istudji 
tiegħek f’pajjiż barrani. 

tista’ tKun int

int intitolat għal għotjiet għall-istudju lokali jekk 
għixt f’pajjiż għal ħames snin
Elitsa, mill-Bulgarija, ilha tgħix Pariġi minn meta kellha 
12-il sena. Tixtieq tistudja l-università fi Franza iżda 
tista’ biss jekk tikseb għotja.

Billi ilha tgħix hemm għal iktar minn ħames snin, hija 
eliġibbli li tirċievi l-istess għotja għall-manteniment 
bħall-istudenti Franċiżi.

8. Studja barra pajjiżek
Bħala ċittadin tal-UE, għandek id-dritt tistudja f’kull pajjiż tal-UE bl-istess kundizzjonijiet li 
għandhom iċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_mt.htm
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9. Xiri onlajn
Il-liġi tal-UE tipproteġik meta tixtri onlajn fl-Ewropa.

Kif tirritorna prodotti Li ma tridx
u tiKKanċeLLa servizzi

Fl-UE, għandek id-dritt li tieqaf minn xiri onlajn sa 
14-il jum tax-xogħol wara li tirċievi l-merkanzija jew li 
tikkonkludi kuntratt ta’ servizz. Tista’ tiddeċiedi li tħassar 
ix-xiri tiegħek għal kwalunkwe raġuni f’dan iż-żmien – 
anke jekk sempliċiment biddilt fehmtek.

Il-bejjiegħ irid jagħtik lura l-flus fi żmien 14-il 
ġurnata. Dan għandu jinkludi l-ħlas tal-posta biex 
irċevejt il-prodott – għalkemm int ikollok tħallas il-posta 
biex tibgħat lura l-prodotti lill-bejjiegħ. 

Id-dritt tal-kanċellazzjoni ma japplikax għal ċerti 
kategoriji ta’ prodotti, bħal ikel li jista’ jitħassar, 
riservazzjoni ta’ lukanda u għal kiri ta’ karozzi għal dati 
speċifiċi u kontenut diġitali onlajn ladarba tkun bdejt 
tiddawnlowdja, jew streaming.

tiswijiet, tibdiL, rimborż

Meta tixtri minn bejjiegħ onlajn fl-UE, għandek tal-
inqas sentejn biex titlob tiswijiet jew tibdil bla ħlas, 
jekk il-prodott kellu l-ħsara jew mhux kif kien reklamat. 
Jekk il-prodott ma jissewwix jew ma jinbidilx fi żmien 
raġonevoli jew mingħajr inkonvenjenzi, tista’ titlob il-flus 
lura jew tnaqqis fil-prezz.

rimedju jeKK iL-prodott ma
jintbagħatx

Skont ir-regoli tal-UE, il-prodotti għandhom jaslulek 
fi żmien 30 ġurnata minn meta tikkonkludi l-kuntratt, 
sakemm ma tkunx ftehimt mod ieħor mal-bejjiegħ. 
Jekk ma tirċevix l-oġġetti f’dan il-perjodu, inti trid 
tfakkar il-kummerċjant u tagħtih limitu addizzjonali ta’ 
żmien raġonevoli biex iwasslu. Jekk il-kummerċjant ma 
jwassalx fil-limitu ta’ żmien estiż, int intitolat twaqqaf 
il-kuntratt u tieħu l-flus lura. Jekk kunsinna ta’ oġġetti 
minn ċertu data hija essenzjali, tista’ ttemm il-kuntratt 
immedjatament jekk il-kummerċjant jonqos milli 
jwassal.

tista’ tKun int

Kun af li ordnijiet onlajn għandhom jintbagħatu fi 
żmien 30 ġurnata sakemm ma jkunx ġie miftiehem 
mod ieħor
F’nofs Novembru Andrej mis-Slovakkja ordna kaxxa nbid 
onlajn mill-Italja għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied tal-
familja tiegħu. L-inbid ma wasalx qabel il-Milied. 

Billi l-prodott ma ntbagħtx fi żmien 30 ġurnata, skont 
ir-regoli tal-UE il-bejgħ tħassar awtomatikament. Andrej 
għandu jieħu l-flus lura mingħand il-bejjiegħ.Għandek bżonn 

l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_mt.htm
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Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

xiri barra pajjiżeK

Jekk tixtri karozza ġdida (inqas minn 6,000 km jew 
ta’ inqas minn sitt xhur) minn pajjiż ieħor tal-UE, ma 
tħallasx VAT hemm, iżda jkollok tirreġistra l-karozza u 
tħallas il-VAT f’pajjiżek. 

Jekk tixtri karozza użata (għandha aktar minn 6,000 
km jew aktar minn sitt xhur) minn individwu privat 
fl-UE ma tħallasx VAT. Jekk tixtriha mingħand bejjiegħ 
professjonali f’pajjiż ieħor tal-UE, trid tħallas il-VAT f’dak 
il-pajjjiż, mhux f’pajjiżek.

Għal karozzi ġodda jew użati li tixtri minn barra l-UE, 
ikollok tħallas il-VAT fuq l-importazzjoni.

Meta tixtri karozza, ikollok tħallas it-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni tal-karozza applikabbli f’pajjiżek, jekk 
hemm.

bejgħ barra pajjiżeK

Għal karozzi ġodda ma jkollokx tħallas VAT jekk 
tbigħ bħala persuna privata, iżda jekk ix-xerrej jgħix 
f’pajjiż ieħor tal-UE u jieħu l-karozza hemm, hu jħallas 
il-VAT hemmhekk.

Dan ifisser li tista’ tirkupra l-VAT li kont ħallast fuq 
il-karozza mingħand l-awtoritajiet f’pajjiżek. Dan biex 
ikun żgurat li l-VAT ma titħallasx darbtejn fuq l-istess 
karozza.

Għal karozzi użati, m’hemmx VAT x’titħallas jekk inti, 
bħala persuna privata, qed tbigħ il-karozza tiegħek lil 
xerrej li jgħix f’pajjiż ieħor tal-UE.

tista’ tKun int

irkupra parti mill-vat li ħallast jekk tbigħ 
il-karozza ġdida tiegħek
Merete xtrat karozza ġdida fid-Danimarka għal 
EUR 20,000 u EUR 5,000 VAT (25 %). Erba’ xhur wara, 
biegħetha lil Hagen għal EUR 16,000 meta l-karozza 
kienet għadha ġdida għal raġunijiet ta’ VAT.

Hagen ħa l-karozza l-Awstrija fejn jgħix u ħallas 
EUR 3,200 VAT lill-awtoritajiet tat-taxxi Awstrijaki (il-VAT 
fl-Awstrija hi ta’ 20 %).

Bħala l-bejjiegħa, Merete għandha d-dritt tirkupra 
mill-awtoritajiet Daniżi EUR 4,000 mill-EUR 5,000 
VAT li ħallset meta xtrat il-karozza. Dan jikkorrispondi 
għall-ammont li kieku ħallset fid-Danimarka għal din 
it-transazzjoni.

10. Xiri jew bejgħ ta’ karozza
Tista’ tbigħ jew tixtri karozza fi kwalunkwe pajjiż Ewropew u tibbenefika mir-regoli tal-UE 
dwar l-eżenzjoni mill-VAT jew l-irkupru tagħha.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_mt.htm
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11. Gawdi d-drittijiet tal-passiġġieri
Jekk tivvjaġġa bl-ajru, bil-ferrovija, bil-vapur, bix-xarabank jew bil-kowċ, jew jekk għandek 
bżonnijiet speċjali minħabba mobilità mnaqqsa, int protett minn sett sħiħ ta’ Drittijiet 
tal-Passiġġieri.

vjaġġar bL-ajru, biL-ferrovija,
biL-vapur jew bix-xarabanK/Kowċ

Bħala regola, id-drittijiet tiegħek japplikaw għal:

•  Titjiriet li jitilqu minn kwalunkwe ajruport fl-UE jew 
mill-Islanda, in-Norveġja jew l-Isvizzera jew li jaslu 
fl-UE ma’ kumpanija fl-UE

•  L-ivvjaġġar ferrovjarju internazzjonali kollu fl-UE

•  Bastimenti li jaslu jew jitilqu kwalunkwe port fl-UE ma’ 
kwalunkwe trasportatur

•  Distanzi twal regolari (aktar minn 250 km) vjaġġi bix-
xarabank jew bil-kowċ li jibdew jew jispiċċaw f’pajjiż 
tal-UE

Jekk jitħassar il-vjaġġ jew jiddewwem ħafna, it-titjira 
tkun overbooked jew ma titħalliex titla’, tista’ tagħżel 
bejn li jagħtuk rotta oħra għad-destinazzjoni finali 
tiegħek jew li jagħtuk lura l-flus tal-biljett. Tista’ wkoll 
tkun intitolat għal xorb, ikliet u akkomodazzjoni għal 
lejl, jiddependi mid-distanza u/jew it-tul tad-dewmien.

Ħlief fil-każ ta’ vjaġġar bix-xarabank/kowċ, inti tista’ 
tkun intitolat ukoll għal kumpens finanzjarju skont ċerti 
kundizzjonijiet u jiddependi fuq id-distanza u/jew it-tul 
tad-dewmien.

Jekk għandek diżabilità jew mobilità mnaqqsa, 
għandek l-istess dritt tivvjaġġa bħal ħaddieħor. Biex 
tkun ċert li se ssib l-assistenza li jkollok bżonn matul 
il-vjaġġ, għandek tikkuntattja t-trasportatur, il-bejjiegħ 
tal-biljetti jew l-operatur turistiku 36 jew 48 siegħa 
(skont il-mezz ta’ trasport) qabel tivvjaġġa.

tista’ tKun int

itlob kumpens jew flus lura — jekk għandek dritt 
għalihom
Stefania ppjanat li ttir minn Ruma għal Nikosija 
fuq xogħol, iżda t-titjira tagħha kellha dewmien ta’ 
sitt sigħat. Tilfet il-konferenza li kellha u trid kumpens.

Biex tirċievi l-flus tal-biljett kollha lura, Stefania għandha 
timla formola tal-ilmenti tal-UE (li ssib fl-ajruport jew 
fuq il-websajt tal-linja tal-ajru) u tibgħatha lil-linja tal-
ajru. Għandha d-dritt għal kumpens jekk id-dewmien 
ma kienx minħabba ċirkostanzi straordinarji. Iżda, il-linja 
tal-ajru mhix responsabbli għal spejjeż oħra, bħat-
tariffa ta’ reġistrazzjoni tal-konferenza li tilfet.

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_mt.htm
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Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

notifiKa taL-prezzijiet

L-operatur tiegħek għandu jibgħatlek SMS kull darba 
li taqsam fruntiera fl-UE biex jinfurmak dwar il-prezz li 
se tħallas jekk tagħmel jew tirċievi telefonati, jew jekk 
tuża s-servizzi tad-dejta u tal-sms.

tista’ tKun int

int protett mix-“xokk tal-kont”
Aniko, mill-Ungerija, tuża ħafna applikazzjonijiet fuq 
l-ismartphone tagħha, fosthom streaming ta’ mużika, 
netwerks soċjali biex tibqa’ f’kuntatt ma’ sħabha u 
programmi ta’ mapep biex tfittex ir-ristoranti.

Meta kienet fuq btala fi l-Greċja, insiet titfi 
l-aġġornamenti awtomatiċi fuq l-ismartphone tagħha. 
Iżda m’għandhiex għalfejn tinkwieta li jaslilha kont 
enormi; sakemm ma kellhiex ftehim differenti mal-
operatur tagħha, l-ispiża tad-dejta roaming għandha 
limitu massimu ta’ EUR 50 (inkluża l-VAT).

12. Telefonati irħas mill-mowbajl 
Meta tuża l-mowbajl f’pajjiż ieħor tal-UE, hemm limitu ta’ kemm tista’ tintalab li tħallas.

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

Dawn il-limiti huma l-prezzijiet massimi aċċettabbli. 
L-operaturi jistgħu joffru rati irħas: fittex l-aħjar offerti. 
Dawn il-limiti ta’ prezzijiet japplikaw għal kulħadd, 
sakemm ma għażiltx pakkett speċjali offrut mill-
operatur tiegħek.

Biex tkun protett minn kontijiet eċċessivi ta’ dejta 
roaming, il-volum ta’ dejta downloads fuq mowbajl 
għandu limitu li jikkorispondi għal valur ta’ EUR 50 
mad-dinja kollha, sakemm ma jkollokx ftehim ieħor 
mal-operatur tiegħek.

Limitu ta’ prezzijiet fuq it-teLefonati,
L-sms u d-dejta downLoads

1 ta’ Lulju 2014

Telefonati li tagħmel (kull minuta) 19-il cent

Telefonati li tirċievi (kull minuta) 5 cents

SMS li tibgħat (kull sms) 6 cents

Dejta (kull MB) (*) 20 cents

(*) Il-limitu huwa għal kull MB iżda se tiġi ċċarġjat għal kull Kilobyte li tuża.

Il-prezz ma jinkludix il-VAT. 
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13. Ħlasijiet, self u investiment
Ir-regoli Ewropej jipproteġuk meta ċċaqlaq flusek madwar l-UE.

garanzija fuq id-depożitu

It-tfaddil tiegħek fil-bank hu kopert sa EUR 100,000 
(jew l-ekwivalenti fejn tintuża munita differenti). Din 
il-protezzjoni tapplika għal kull depożitatur u għal kull 
grupp bankarju.

seLf u investiment

Bħala individwu privat, tista’ tissellef minn 
kwalunkwe pajjiż tal-UE. Regoli għall-UE kollha dwar 
ir-reklamar u l-informazzjoni ċara jħalluk tqabbel 
l-offerti faċilment. Jekk tbiddel fehmtek, tista’ terġa 
lura minn ftehim ta’ self fi żmien 14-il ġurnata minn 
meta ffirmajt.

Tista’ tixtri u tbigħ ishma u prodotti oħra finanzjarji 
madwar l-UE waqt li żżomm l-istess livell ta’ protezzjoni 
bħal ma hemm f’pajjiżek. Meta tixtri servizzi finanzjarji 
onlajn għandek id-dritt li toħroġ mill-kuntratt mingħajr 
penali fuq perjodu ta’ mill-inqas 14-il ġurnata.

tista’ tKun int

tista’ tirċievi ħlasijiet f’ewro f’kont f’pajjiż ieħor 
tal-ue
Marijke tgħix fil-Belgju u taħdem fil-Pajjiżi l-Baxxi. 
Tixtieq li l-paga tagħha tidħol direttament fil-kont tal-
bank tagħha Belġjan. Min jimpjegaha ma jistax jirrifjuta 
din it-talba. Hi tista’ wkoll tħallas il-kontijiet u t-taxxi 
lokali tagħha fuq id-dar tal-villeġġjatura li għandha fi 
Spanja mill-kont Belġjan.

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?

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

ħLasijiet barra pajjiżeK

Jekk il-ħlas huwa f’ewro, tħallas l-istess spejjeż għal 
transazzjonijiet domestiċi u barranin fl-UE.

Din ir-regola tapplika għal trasferimenti bejn 
kontijiet tal-bank f’żewġ pajjiżi differenti, ġbid mill-
magni ATM f’pajjiżi oħrajn tal-UE u ħlasijiet bil-karti 
tad-debitu jew tal-kreditu madwar l-UE.

Il-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet li jaċċettaw 
trasferimenti f’ewro f’pajjiżhom stess, iridu jaċċettaw 
ukoll ħlasijiet f’ewro minn barra pajjiżhom.

Bl-istess mod, il-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet 
li jagħmlu trasferimenti f’ewro f’pajjiżhom, iridu jkunu 
lesti li jagħmlu ħlasijiet għal kontijiet ewro f’pajjiżi 
oħrajn tal-UE (eż. ħlasijiet ta’ pagi, pensjonijiet jew flus 
lura għal prodotti li jinxtraw onlajn u jintbagħtu lura).

ivvjaġġar bi fLus Kontanti

Meta tidħol jew toħroġ mill-UE b’EUR 10,000 jew 
aktar fi flus kontanti (jew l-ekwivalenti f’muniti oħra 
u kwalunkwe strument finanzjarju/monetarju ieħor li 
jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod anonimu mingħand persuna 
għall-oħra) inti trid tiddikjarahom lill-awtoritajiet 
doganali bl-użu tal-formola tal-UE għad-dikjarar ta’ 
flus kontanti. Meta tivvjaġġa fl-UE jista’ jkollok obbligu 
simili, minħabba li kontrolli ta’ flus kontanti intra-UE 
huma applikati wkoll f’xi pajjiżi tal-UE. 
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Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

negozju mid-dar

Bħala sid ta’ kumpanija tista’ tbigħ prodotti 
jew tipprovdi servizzi kullimkien fl-Ewropa bl-istess 
kundizzjonijiet bħal kumpanija lokali. Tista’ wkoll tiftaħ 
fergħa tal-kumpanija tiegħek f’pajjiż ieħor tal-UE.

Jekk int attiva fis-settur tas-servizzi ara wkoll 
il-Kapitlu 17.

Kif tiftaħ Kumpanija barra pajjiżeK

Tista’ tiftaħ kumpanija fi kwalunkwe pajjiż ieħor 
tal-UE. Taqa’ taħt l-istess kundizzjonijiet li japplikaw 
għal ċittadini ta’ dak il-pajjiż, bħall-konformità ma’ 
kodiċi ta’ etika professjonali u l-kisba tal-permessi 
relevanti.

għajnuna biex tespandi
barra pajjiżeK

L-ewwel pass għandu jkun li tikkonsulta l-portal 
tan-Negozju tal-Ewropa Tiegħek. Barra minn hekk tista’ 
tikseb parir b’xejn mingħand in-Netwerk Enterprise 
Europe – http://een.ec.europa.eu. Dan is-servizz jista’ 
jagħtik il-kuntatti ta’ wieħed mill-550 organizazzjonijiet 
ta’ appoġġ għan-negozji lokali f’kull pajjiż tal-UE, li 
jistgħu jagħtuk għajnuna prattika u pariri dwar kif tibda 
negozju fil-pajjiżi li għandek f’moħħok.

Tista’ wkoll tieħu parir minn intraprendituri ta’ 
esperjenza:

•  Erasmus għal Intraprendituri Żgħażagħ tista’ 
ssiblek post ta’ apprendistat ma’ intraprenditur 
f’pajjiż ieħor tal-UE għal massimu ta’ sitt xhur  
(http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

tista’ tKun int

sib sieħeb għan-negozju tiegħek u espandi 
l-attivitajiet tiegħek
Mark, żviluppatur tas-softwer mir-Renju Unit, fetaħ 
kumpanija biex jiżviluppa gwidi diġitali dwar in-natura 
biex jgħinu lil dawk li jħobbu n-natura biex jidentifkaw 
l-ispeċi tas-siġar permezz ta’ applikazzjonijiet għal 
tablets u smartphones.

Mark għandu bżonn imsieħba li jistgħu jipprovdu 
kontenut speċjalizzat għall-applikazzjonijiet tiegħu. 
Enterprise Europe Network tgħinu jagħmel kuntatt ma’ 
konsulent tal-midja speċjalizzat fix-xjenza, ibbażat fi 
Franza. Il-kumpaniji jaqblu li jaħdmu flimkien u minn dak 
iż-żmien żviluppaw serje ta’ applikazzjonijiet popolari.

14. Iftaħ u espandi negozju
Għandek id-dritt tagħmel negozju fi kwalunkwe naħa tal-UE.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_mt.htm
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15. Finanzjament għan-negozju tiegħek
Bħala intraprenditur fl-Ewropa għandek aċċess għal sorsi ta’ finanzjament għan-negozju tiegħek.

seLf miLL-baneK

Bħala proprjetarju ta’ negozju fl-UE, tista’ tissellef 
minn kwalunkwe pajjiż tal-UE. Il-banek jistgħu jirrifjutaw 
l-applikazzjoni tiegħek għal raġunijiet kummerċjali, iżda 
mhux minħabba n-nazzjonalità tiegħek.

KapitaL barra pajjiżeK

Inti tista’:

•  tbigħ l-ekwità tan-negozju li għandek madwar l-UE;

•  twaqqaf kumpanija f’pajjiż ieħor tal-UE u tixtri u 
tbigħ il-kapital tiegħek;

•  tixtri u tbigħ ishma f’kumpanija eżistenti f’pajjiż 
ieħor tal-UE.

finanzjament taL-ue

Jista’ jkollok bżonn appoġġ finanzjarju biex tiżviluppa 
iktar in-negozju tiegħek. L-UE tappoġġa l-intraprendituri 
u n-negozji permezz ta’ għadd kbir ta’ programmi tal-UE 
li jipprovdu self, garanziji u finanzjament ta’ ekwità.

L-UE tipprovdi wkoll għotjiet immirati lejn objettivi 
ta’ politika speċifiċi bħar-riċerka jew l-ambjent, l-aktar 
billi tiffinanzja proġetti koperattivi. Lista ta’ programmi 
ta’ għotja tal-UE tinstab hawn: 

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

tista’ tKun int

jista’ jkun li għandek possibbiltà ta’ finanzjamenti 
ewropej għall-kumpanija tiegħek
Petteri, mill-Finlandja, għandu bżonn jiffinanzja 
l-iżvilupp tal-applikazzjoni l-ġdida għas-smartphones. 
Jirnexxielu jikseb parti mill-flus fil-Finlandja iżda jsir jaf, 
minn kollegi fl-industrija, li hemm kumpanija ta’ ekwità 
privata f’Londra li toffrilu iktar fondi billi tieħu parti min-
negozju tiegħu.

Petteri jsir jaf ukoll li jekk jiżviluppa xi prodott fl-Estonja 
kif ukoll fil-Polonja, jikkwalifika għall-fondi tal-UE. 
L-applikazzjoni tiegħu tiġi aċċettata, b’hekk jista’ jkabbar 
in-negozju tiegħu fuq bażi finanzjarja soda. 

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_mt.htm
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Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

regoLi għaLL-ue KoLLha għaLL-
maġġoranza taL-prodotti

Kważi l-prodotti kollha fuq is-suq fl-UE jaqgħu taħt 
regoli Ewropej komuni li jiffissaw standards għoljin għas-
sikurezza tal-konsumatur u l-ambjent. Dan japplika 
għall-magni, il-karozzi, il-ġugarelli, it-tagħmir mediku, 
il-kimika, it-tagħmir tar-radju, it-tessuti, it-tagħmir 
elettriku u ħafna prodotti oħrajn manifatturati.

riKonoxximent reċiproKu

Kull pajjiż tal-UE jistabbilixxi l-livelli ta’ sikurezza 
għalih għall-prodotti li ma jagħqux taħt dawn ir-regoli 
(pereżempju oġġetti magħmula mill-metalli prezzjużi, 
ċerti prodotti tal-kostruzzjoni). Japplika l-prinċipju ta’ 
“rikonoxximent reċiproku”: jekk il-prodott jista’ jinbiegħ 
f’pajjiż tal-UE, tista’, fit-teorija, tikkumerċjalizzah f’kull 
pajjiż ieħor tal-UE. 

siKurezza taL-prodott

Bħala manifattur, distributur jew importatur ta’ 
prodotti, trid iżżomm ma’ ċerti obbligi biex tiżgura 
l-kwalità u s-sikurezza. Dawn jinkludu li tindika l-isem 
jew il-marka kummerċjali u l-indirizz fuq il-prodott 
jew l-ippakkeġġjar tiegħu, li tipprovdi istruzzjonijiet u 
informazzjoni dwar is-sikurezza u tipprovdi kumpens 
għal dannu kkawżat minn prodotti difettużi.

tista’ tKun int

tista’ tikkumerċjalizza l-prodotti tiegħek f’pajjiżi 
oħrajn tal-ue
Il-kumpanija ta’ Conor fl-Irlanda tipproduċi tagħmir 
mediku ta’ kejl u tixtieq tespandi lejn Malta. Diġà tbigħ 
il-prodott b’mod legali fl-Irlanda u f’pajjiżi oħrajn tal-UE.

L-awtoritajiet Maltin għall-ewwel irrifjutaw il-prodott 
fis-suq u talbu iktar testijiet. Iżda billi dan ma jaqbilx 
mar-regoli tal-UE, eventwalment ikollhom jaċċettaw 
il-prodott f’Malta.

16. Xiri u bejgħ ta’ prodotti
Tista’ tixtri u tbigħ il-maġġoranza tal-prodotti b’mod liberu madwar l-UE, mingħajr ħtiġijiet 
speċifiċi jew ostakli oħra.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_mt.htm
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17. Ipprovdi servizzi barra pajjiżek
Tista’ tagħti servizz fi kwalunkwe pajjiż tal-UE.

servizzi mogħtija b’mod temporanju

Tista’ tagħti servizz b’mod temporanju f’pajjiżi 
oħrajn tal-UE mingħajr ma tiftaħ aġenzija hemm. 
Jistgħu jiġu imposti restrizzjonijiet biss f’ċirkostanzi 
limitati ħafna jekk huma iġġustifikati mill-politika, 
is-sikurezza jew is-saħħa pubblika jew il-protezzjoni 
tal-ambjent.

Tista’ wkoll tipprovdi s-servizzi tiegħek onlajn. Jekk 
tilħaq il-ħtiġijiet f’pajjiżek, normalment pajjiżi oħrajn 
tal-UE ma jistgħux jimponu ħtiġijiet oħrajn.

ftuħ ta’ aġenzijia

Tista’ tiftaħ aġenzija tan-negozju tiegħek f’pajjiż 
ieħor tal-UE jekk trid tipprovdi servizzi hemm b’mod 
permanenti (ara l-Kapitlu 14).

punti ta’ Kuntatt waħdieni 

Twaqqfu “punti ta’ kuntatt waħdieni” f’kull pajjiż 
biex jinfurmawk dwar ir-regoli u l-formalitajiet li hemm 
bżonn biex tkun tista’ tlesti proċeduri amministrattivi 
onlajn (http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go).

tista’ tKun int

ipprovdi servizzi barra pajjiżek daqslikieku 
qiegħed f’pajjiżek
Il-kumpanija ta’ Radu tipprovdi servizzi ta’ tindif u ta’ 
purtinari f’Bukarest. Wara li ħadem għal klijent Franċiż, 
Radu ddeċieda li joffri servizz simili f’Pariġi.

Fil-bidu ħadem permezz tal-kumpanija Rumena, iżda kif 
in-negozju beda jikber Radu uża l-punt ta’ kuntatt uniku 
Franċiż biex jiftaħ aġenzija tal-kumpanija fi Franza.

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

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?
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taxxi tan-negozju

Kull pajjiż tal-UE huwa responsabbli għas-sistemi 
tat-taxxa tiegħu, iżda ma jistax jimponi trattament 
diskriminatorju tat-taxxa fuq kumpaniji minn pajjiżi 
oħrajn tal-UE.

Normalment ikollok tħallas taxxa korporattiva fil-
pajjiż fejn hija inkorporata l-kumpanija tiegħek. Jekk 
taħdem għal rasek, trid tħallas it-taxxa tad-dħul — 
normalment fil-pajjiż fejn tinnegozja.

Hemm regoli tal-UE biex tevita t-taxxa doppja fuq 
il-ħlasijiet tal-interess, ir-royalties u d-dividend bejn 
kumpaniji assoċjati f’pajjiżi differenti tal-UE u meta 
tirristruttura kumpanija b’assi f’għadd ta’ pajjiżi tal-UE.

vat

L-UE tagħmilha iktar faċli għalik li tinnegozja 
f’pajjiżi differenti billi toħloq regoli standard għall-
VAT, għalkemm pajjiżi individwali għandhom ċertu 
flessibbiltà biex jistabbilixxu r-rati tal-VAT.

Il-VAT hija normalment dovuta fil-pajjiż fejn tixtri 
prodott jew tieħu s-servizz. Jista’ jkun li dan ma 
jikkoinċedix mal-pajjiż fejn inti stabbilit: f’dan il-każ trid 
tirreġistra f’kull pajjiż tal-UE fejn għandek tagħti l-VAT. 
Iżda jekk int tipprovdi servizzi tat-telekomunikazzjoni, 
tax-xandir u elettroniċi, tista’ tuża l-MOSS (mini one stop 
shop) mill-1 ta’ Jannar 2015 li jippermettilek tissodisfa 
l-obbligi tiegħek f’pajjiżek.

Jekk in-negozju tiegħek jidħol fi spejjeż ta’ VAT 
f’pajjiż tal-UE li m’intix stabbilit fih, għandek id-dritt 
titlob lura l-VAT minn dak il-pajjiż. Hemm proċedura 
totalment elettronika li tiżgura t-trattament rapidu tat-
talba tiegħek.

tista’ tKun int

it-taxxi għandhom jitħallsu fil-pajjiż fejn tagħmel 
il-maġġor parti tan-negozju tiegħek
Max u ħuh imexxu negozju ta’ tibjid u dekorazzjoni fil-
Lussemburgu. Iżda billi jbajdu wkoll djar għal klijenti 
privati fil-Belġju u fi Franza, ma jafux fejn għandhom 
iħallsu t-taxxa tan-negozju.

Billi jagħmlu l-maġġor parti tan-negozju tagħhom fil-
Lussemburgu u billi mhumiex stabbiliti xi mkien ieħor, 
iħallsu t-taxxa fuq id-dħul tagħhom fil-Lussemburgu.

Madankollu, iridu jirreġistraw għal raġunijiet tal-VAT u 
jħallsu l-VAT f’kull pajjiż fejn jipprovdu servizzi għaliex 
il-VAT hi dovuta fejn ikunu jinsabu l-binjiet. F’kull wieħed 
minn dawn il-pajjiżi jistgħu jitolbu lura l-VAT li ħallsu fuq 
dak li xtraw (bħal żebgħa, tagħmir eċċ).

18. Ħlas tat-taxxi tal-kumpanija
Inti protett minn trattament diskriminatorju tat-taxxa meta tinnegozja f’pajjiżi differenti.

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

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?
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19. Protezzjoni tal-proprjetà intellettwali tiegħek
Id-drittjiet tal-propjetà intellettwali (IPR) jipproteġu l-attivitajiet kummerċjali u 
l-kreazzjonijiet tiegħek fl-UE.

drittijiet taL-awtur

Meta toħloq xogħol oriġinali (letterarju jew artistiku, 
mużika, xandir televiżiv, softwer, bażi ta’ dejta, reklam, 
eċċ.) tingħatalek il-protezzjoni tad-dritt tal-awtur 
awtomatikament madwar l-UE, mingħajr il-bżonn li 
tirreġistrah formalment.

marKi KummerċjaLi u privattivi

Jekk tirreġistra marki kummerċjali u drittijiet tad-
disinn mal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern 
(UASI), ikunu protetti mal-UE kollha.

B’hekk ma jkollokx bżonn taħli flus, sforz u ħin biex 
tirreġistra f’kull pajjiż.

Tista’ tapplika għal privattiva nazzjonali fl-uffiċċju 
nazzjonali tal-privattivi jew għal privattiva Ewropea 
fl-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Il-privattivi Ewropej 
xorta jridu jkunu validati f’kull pajjiż fejn tixtieq 
il-protezzjoni. Is-sistema unifikata Ewropea ġdida dwar 
il-privattivi se tkun tippermetti li tinkiseb privattiva 
fl-Ewropa kollha mingħajr il-bżonn ta’ validazzjoni 
f’kull pajjiż tal-UE. Is-sistema l-ġdida se tidħol fis-seħħ 
ladarba l-pajjiżi parteċipanti kollha jkunu rratifikaw 
il-ftehim dwar sistema ġdida ta’ litigazzjoni tal-privattivi.

Jekk tipproduċi prodotti agrikoli jew ikel, dawn jistgħu 
jkunu eleġibbli għal protezzjoni skont skemi ta’ kwalità 
tal-UE speċjali (“denominazzjoni protetta ta’ oriġini” 
jew “indikazzjoni ġeografika protetta”). Biex tikkwalifika, 

il-kwalità jew il-karatteristiċi ewlenin tal-prodotti jridu 
jiġu mill-oriġini ġeografika tagħhom.

Ksur onLajn tad-drittijiet tiegħeK

Tista’ tiltaqa’ ma’ sitwazzjonijiet fejn qed jinkisru 
d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek, speċjalment 
fuq l-Internet.

Intermedjarji bħall-fornituri tas-servizzi tal-Internet 
mhumiex responsabbli jekk ma jkunux jafu b’attivitajiet 
illegali.

F’każ ta’ ksur, ir-regoli tal-UE jgħinuk tinforza u 
tissalvagwardja d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
tiegħek.

tista’ tKun int

irreġistra l-marka kummerċjali tiegħek biex 
tipproteġiha
Agnieszka, mill-Polonja, żviluppat softwer ġdid u trid 
tbigħu fl-UE. Parti mid-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
tagħha diġà tinsab protetta, billi l-kodiċi sors ħolqitu hi 
waħedha (dritt tal-awtur).

Fl-istess ħin, qed tiżviluppa d-ditta tagħha u trid 
tipproteġi l-marka kummerċjali għaliha. Reġistrazzjoni 
waħda sempliċi mal-UASI tagħtiha awtomatikament 
protezzjoni f’kull pajjiż tal-UE.

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

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 

informazzjoni?
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L-istess trattament bħaLL-
Kuntratturi LoKaLi

L-awtoritajiet pubbliċi jridu jiżguraw li l-kumpanija 
tiegħek u kumpaniji oħrajn mill-pajjiżi tal-UE jkollhom 
aċċess indaqs għas-swieq tagħhom u li kull offerta tiġi 
ttrattata b’mod ġust u ndaqs.

L-offerta tiegħek tkun valutata permezz ta’ 
proċedura standard li jridu japplikaw l-awtoritajiet 
pubbliċi kollha madwar l-UE. Tkun valutata fuq bażi 
indaqs ma’ kompetituri kbar.

Skont il-pajjiż involut, se tintalab għadd ta’ ċertifikati 
u attestazzjonijiet. Tista’ ssibhom permezz tas-sistema 
ta’ informazzjoni onlajn bla ħlas tal-UE, eCertis  
(http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

sib sejħiet għaLL-offerti

Tista’ ssib informazzjoni dwar firxa ta’ kuntratti 
pubbliċi ta’ servizz u forniment ta’ iktar minn 
EUR 130,000, u kuntratti ta’ xogħol ta’ iktar minn 
EUR 5 miljun fuq il-websajt Tenders Electronic Daily 
(http://ted.europa.eu).

Dan is-sit fih is-sejħiet għall-offerti kollha li huma 
eliġibbli għal offerti minn kwalunkwe pajjiż tal-UE.

Tista’ wkoll tagħmel offerti konġunti ma’ intrapriżi 
oħra (eż. fi sħubija jew f’konsorzju), li jippermettulek 
tipparteċipa f’kuntratti ta’ valur ogħla. Xi kuntratti jkunu 
wkoll maqsuma f’kuntratti sekondarji (imsejħin ‘lottijiet’), 
li jistgħu jkunu iktar attraenti għall-kumpaniji iżgħar.

Tista’ tikseb iktar dettalji dwar is-sejħiet għall-
offerti għall-kuntratti pubbliċi fl-UE fuq SIMAP 
(http://simap.europa.eu).

tista’ tKun int

tista’ tagħmel offerta għall-kuntratti pubbliċi 
fl-ewropa
Miguel għandu negozju f’Vigo li jibni bażijiet tal-konkrit 
għall-impjanti tal-enerġija fi Spanja. Meta sar jaf li jista’ 
jagħmel offerta għall-kuntratti pubbliċi fil-Ġermanja, 
Miguel sab sejħa għall-offerti biex jinbena impjant tal-
enerġija solari f’Baden-Württemberg.

Il-kumpaniija ta’ Miguel tingħaqad f’konsorzju ma’ żewġ 
kumpaniji oħra, waħda Spanjola u l-oħra Portugiża, biex 
tikseb il-kompetenzi u l-kapaċitajiet żejda li hemm 
bżonn għal dan il-kuntratt. Din l-offerta għoġbot lill-
awtoritajiet ta’ Baden-Württemberg u l-konsorzju rebaħ 
il-kuntratt.

20. Kompetizzjoni għal kuntratti pubbliċi 
Bħala regola ġenerali, il-kumpanija tiegħek ibbażata fl-UE tista’ tagħmel offerta b’mod 
liberu għal kuntratti pubbliċi f’pajjiżi Ewropej oħra.

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

Għandek bżonn 
l-għajnuna? Iktar 
informazzjoni?

25

http://simap.europa.eu


Kif tiddefendi drittijietek u tfittex rimedju
X’jiġri jekk ma jirnexxielekx teżerċita drittijietek fl-UE? Hawn taħt issib xi servizzi li jistgħu 
jgħinuk issib soluzzjoni jew tfittex rimedju.

parir espert

Jekk tixtieq tiċċara drittijietek fl-UE f’sitwazzjoni 
speċifika, ikkuntattja lill-Parir tal-Ewropa Tiegħek. Espert 
legali jagħtik tweġiba personalizzata fi żmien ġimgħa u 
jissuġġerilek iktar sorsi ta’ għajnuna jekk ikun hemm bżonn.

http://europa.eu/youreurope/advice

medjazzjoni maL-awtoritajiet 
nazzjonaLi

Jekk qed issib problemi biex ammistrazzjoni pubblika 
f’pajjiż ieħor tirrikonoxxi d-drittijiet tiegħek fl-UE, 
ikkuntattja lil Solvit. Persunal mill-amministrazzjonijiet 
nazzjonali jagħmel medjazzjoni biex isib soluzzjoni fi 
żmien 10 ġimgħat.

http://solvit.eu

parir jew rimedju għaLL-
Konsumaturi

Jekk għandek problema bi prodott jew servizz li 
xtrajt f’pajjiż ieħor tal-UE, inkluż onlajn, ikkuntattja 
ċentru Ewropew għall-konsumaturi. Esperti lokali jagħtuk 
pariri u għajnuna biex issolvi t-tilwima ma’ bejjiegħ. 
Jekk ma jintlaħaqx ftehim, iċ-ċentru jagħtik għajnuna 
dwar il-mekkaniżmi tas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim (ADR) inkluż il-proċedura onlajn (ODR), li toffri 
soluzzjoni barra l-qrati għall-rimedju effiċjenti u effettiv 
għall-konsumaturi.

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

ibgħat iLment LiLL-Kummissjoni
ewropea

Jekk taħseb li Stat Membru qed jikser il-liġi 
tal-UE, tista’ tibgħat ilment lill-Kummissjoni Ewropea. 
Il-Kummissjoni tikkunsidra l-ilment tiegħek u tista’ titlob 
lill-pajjiż ikkonċernat ibiddel il-liġi.

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

petizzjoni LiLL-parLament ewropew

Tista’ tagħmel petizzjoni lill-Parlament Ewropew 
dwar kwistjoni marbuta mal-UE li taffettwak direttament. 
Għalkemm m’għandux il-poter li jsolvi s-sitwazzjoni 
direttament, il-Parlament Ewropew jista’ jiġbed 
l-attenzjoni fuq il-kwistjoni u jagħmel pressjoni fuq dawk 
ikkonċernati.

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