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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 329 av 14.12.2001, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2002 av
31. mai 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av
5.9.2002, s. 11.

BESLUTNING nr. 181

av 13. desember 2000

om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om den lovgivning som får anvendelse på utsendte

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat(*)

(2001/891/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet, som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål eller
fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og
senere forordninger, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Beslutning nr. 162 av 31. mai 1996 bør ajourføres.

2) Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr.
1408/71, som fastsetter et unntak fra hovedregelen fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i
nevnte forordning, har særlig som mål å fremme adgang til å yte tjenester for foretak som sender ut
arbeidstakere til andre medlemsstater enn den der de er etablert samt fri bevegelighet for
arbeidstakere i andre medlemsstater. Bestemmelsene har også som mål å fjerne hindringer for fri
bevegelighet for arbeidstakere og fremme økonomisk samarbeid ved å unngå administrative
vanskeligheter, særlig for arbeidstakerne og foretakene.

3) Målet med disse bestemmelsene er derfor å spare så vel arbeidstakere som arbeidsgivere og
trygdeinstitusjoner for de administrative vanskelighetene som kan oppstå ved anvendelse av
hovedregelen fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), b) eller c) i nevnte forordning, når det dreier seg
om kortvarig arbeid i en annen medlemsstat enn den der foretaket har sitt forretningskontor eller et
forretningssted, eller der den selvstendig næringsdrivende vanligvis utøver sin virksomhet, eller på
et skip som seiler under en annen medlemsstats flagg.

4) Virkeområdet for artikkel 14a nr. 1 bokstav a) bør presiseres på grunnlag av Domstolens rettspraksis.

5) Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr.
1408/71 er unntak fra hovedregelen fastsatt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a), b) og c) i nevnte forordning.
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6) Virkeområdet for disse bestemmelsene bør avgrenses mer nøyaktig og for det formål bør det lages
en liste over flere særtilfeller som vil kunne oppstå.

7) Virkeområdet for artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 i nevnte forordning bør av
forenklingshensyn og for å ta hensyn til Domstolens praksis utvides til å omfatte tilfeller der en
arbeidstaker ansettes i den medlemsstat der foretaket har sitt forretningskontor eller et
forretningssted, med sikte på å bli utsendt for å arbeide i en annen medlemsstat eller på et skip som
seiler under en annen medlemsstats flagg.

8) I den forbindelse er det første avgjørende vilkåret for anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 eller artikkel
14b nr. 1 i nevnte forordning at det foreligger en direkte tilknytning mellom foretaket som har ansatt
arbeidstakeren, og arbeidstakeren.

9) Vernet av arbeidstakeren og den rettssikkerhet arbeidstakeren og institusjonen vedkommende er
tilsluttet, har krav på, krever full garanti for at den direkte tilknytningen opprettholdes i
utsendingsperioden.

10) Det andre avgjørende vilkåret for anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 i nevnte
forordning er at det foreligger en tilknytning mellom foretaket og etableringsstaten. Muligheten for
utsending bør derfor begrenses til å omfatte bare foretak som vanligvis driver sin virksomhet på
territoriet til den medlemsstat hvis lovgivning den utsendte arbeidstakeren fortsatt er omfattet av.
Derfor gjelder ovennevnte bestemmelser bare foretak som vanligvis driver virksomhet av betydelig
omfang i den medlemsstat på hvis territorium foretaket er etablert.

11) Det bør unngås at utsendingsperioden forlenges uberettiget på grunn av gjentatte midlertidige
avbrudd.

12) Dersom den utsendte arbeidstakeren stilles til rådighet for et tredje foretak, foreligger ikke lenger
garantien for den direkte tilknytning.

13) De administrative vanskelighetene som artikkel 14 nr. 1 skal hindre, vil uansett oppstå dersom en
arbeidstaker som ansettes av et foretak etablert i en medlemsstat med sikte på å bli utsendt til en
annen medlemsstat, tidligere var omfattet av lovgivningen i en tredje medlemsstat eller i en
tredjestat, og særlig dersom arbeidstakeren tidligere var omfattet av lovgivningen i den medlemsstat
vedkommende utsendes til. Formålet med artikkel 14 nr. 1 vil i så fall ikke kunne oppnås. Det samme
gjelder tilsvarende for artikkel 14b nr. 1.

14) I utsendingsperioden er det nødvendig å kunne foreta alle de kontroller, særlig med hensyn til
innbetaling av avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen, som er nødvendige for å
hindre misbruk av ovennevnte bestemmelser, samt å sørge for at forvaltningsorganer, arbeidsgivere
og arbeidstakere får nødvendige opplysninger.

15) Arbeidstakeren og arbeidsgiveren skal på behørig vis underrettes om hvilke vilkår som må oppfylles
for at den utsendte arbeidstakeren kan fortsette å være omfattet av lovgivningen i utsendingsstaten.

16) Attesten (blankett E 101) kan ha tilbakevirkende kraft, men den skal helst utstedes på forhånd.

17) Det er nødvendig å presisere rettsvirkningene av nevnte attest omhandlet i artikkel 11 og artikkel 11a
i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og dermed også institusjonenes plikt til å samarbeide.

18) Vurderingen og kontrollen av foretakenes og arbeidstakernes situasjon bør foretas av
trygdeinstitusjonene med relevante garantier for at adgangen til å yte tjenester samt fri bevegelighet
for arbeidstakere ikke hindres.

19) Prinsippet om lojalt samarbeid fastsatt i EF-traktatens artikkel 10 pålegger de kompetente
institusjoner en rekke forpliktelser ved gjennomføringen av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og
artikkel 14b nr. 1 og 2. Den administrative kommisjonens rolle bør presiseres for å lette anvendelsen
av dette prinsippet.
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20) Det er nødvendig å presisere reglene for framlegging av spørsmål for Den administrative kommisjon
og denne kommisjonens rolle som megler mellom institusjoner som har ulike synspunkter på hvilken
lovgivning som skal få anvendelse —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1408/71 får anvendelse
på en arbeidstaker som omfattes av lovgivningen i en medlemsstat (utsendingsstaten) i kraft av at
vedkommende utøver lønnet virksomhet for et foretak, og som utsendes av dette foretaket til en annen
medlemsstat (arbeidsstaten) for der å utføre arbeid for foretaket.

Arbeidet skal anses som utført for foretaket i utsendingsstaten når det er fastslått at arbeidet utføres for
dette foretaket, og at det opprettholdes en direkte tilknytning mellom arbeidstakeren og foretaket som
har utsendt vedkommende.

For å kunne fastslå om en slik direkte tilknytning består, forutsatt at arbeidstakeren fortsatt er ansatt i
utsendingsforetaket, må det tas hensyn til en rekke faktorer, herunder ansvaret for rekruttering,
arbeidsavtale, oppsigelse og myndighet til å bestemme arbeidets art.

2. I henhold til artikkel 14a nr. 1 skal den selvstendig næringsdrivende ha utøvd selvstendig
næringsvirksomhet på utsendingsstatens territorium før vedkommende utfører arbeid på arbeidsstatens
territorium. Dette vilkår innebærer at den selvstendig næringsdrivende i en viss tid har utøvd
virksomhet av betydelig omfang på territoriet til den medlemsstat der vedkommende er etablert før
vedkommende reiser til en annen medlemsstat for å utføre arbeid som arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende, og at omfanget og varigheten av dette arbeid er fastsatt på forhånd og at
gjennomføringen skal dokumenteres ved tilsvarende avtaler.

I det tidsrommet den selvstendig næringsdrivende utfører dette arbeidet skal vedkommende i
utsendingsstaten fortsatt oppfylle vilkårene som gjør det mulig for vedkommende å utøve sin
virksomhet når vedkommende vender tilbake. For dette formål må vedkommende opprettholde den
infrastruktur som er nødvendig for å utøve virksomheten i etableringsstaten i samsvar med denne
statens lovgivning, som f.eks. å disponere kontorplass, innbetale trygdeavgifter, innbetale skatt, inneha
et yrkesbevis og et mva-nummer eller å være registrert hos handelskamre eller yrkesorganisasjoner.

3. I henhold til bestemmelsene i nr. 1 i denne beslutning skal ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b
nr. 1 fortsatt få anvendelse, særlig på følgende vilkår:

a) Utsending av fast personale:

Når arbeidstakeren som er utsendt av foretaket i utsendingsstaten til et foretak i arbeidsstaten, også
utsendes til ett eller flere andre foretak i samme arbeidsstat, forutsatt at arbeidstakeren fortsatt
utfører sitt arbeid for utsendingsforetakets regning. Dette kan særlig være tilfellet når foretaket har
utsendt arbeidstakeren til en annen medlemsstat for at vedkommende suksessivt eller samtidig skal
utføre arbeid der i to eller flere foretak i samme medlemsstat.

b) Utsending av personale som er ansatt for å bli utsendt:

Når en arbeidstaker som omfattes av en medlemsstats lovgivning i samsvar med bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 1408/71, ansettes i denne medlemsstaten, der foretaket har sitt
forretningskontor eller et forretningssted, med sikte på å bli utsendt for dette foretaks regning
enten til en annen medlemsstat eller til et skip som seiler under en annen medlemsstats flagg,
forutsatt at

i) det opprettholdes en direkte tilknytning mellom foretaket og arbeidstakeren i
utsendingsperioden, og

ii) foretaket vanligvis utøver sin virksomhet på førstnevnte medlemsstats territorium, dvs. at
foretaket vanligvis utøver virksomhet av betydelig omfang på den førstnevnte medlemsstats
territorium.
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For ved behov og i tvilstilfeller å kunne avgjøre om et foretak vanligvis utøver virksomhet av
betydelig omfang på territoriet til den medlemsstat der det er etablert, må den kompetente
institusjon i denne medlemsstaten undersøke alle kriterier som belyser foretakets virksomhet,
herunder stedet der foretaket har sitt forretningskontor og administrasjon, størrelsen på det
administrative personalet som arbeider i etableringsstaten og i den andre medlemsstaten, stedet der
arbeidstakere som skal utsendes, rekrutteres, stedet der de fleste avtaler med kunder inngås, den
lovgivning som får anvendelse på avtalene foretaket inngår med arbeidstakerne på den ene siden
og med kundene på den andre, samt omsetningen i et tilstrekkelig typisk tidsrom i hver berørte
medlemsstat. Denne listen er ikke uttømmende fordi kriteriene må tilpasses hvert enkelt tilfelle og
ta hensyn til arten av den virksomhet foretaket utøver i etableringsstaten.

Et foretak som er etablert i en medlemsstat, og som sender ut arbeidstakere til en annen
medlemsstats territorium og utøver rent intern forvaltningsvirksomhet i den første medlemsstaten,
kan ikke påberope seg bestemmelsene i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71.

c) Et midlertidig avbrudd i arbeidstakerens arbeid i foretaket i arbeidsstaten skal ikke anses som et
avbrudd i utsendingen i henhold til artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1.

4. Bestemmelsene i ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 får ikke anvendelse eller får ikke
lenger anvendelse:

a) dersom foretaket arbeidstakeren er utsendt til, stiller vedkommende til rådighet for et annet foretak
i den medlemsstat der foretaket ligger,

b) dersom arbeidstakeren som er utsendt til en medlemsstat, stilles til rådighet for et foretak som
ligger i en annen medlemsstat,

c) dersom arbeidstakeren rekrutteres i en medlemsstat for å bli sendt ut av et foretak som ligger i en
annen medlemsstat, til et foretak i en tredje medlemsstat.

5. a) Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende fortsatt skal være
omfattet av i henhold til ovennevnte artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i de tilfeller som er nevnt
i denne beslutning, skal på behørig vis underrette den berørte arbeidsgiver og arbeidstaker om
hvilke vilkår som må oppfylles for at den utsendte arbeidstakeren fortsatt kan være omfattet av
denne medlemsstatens lovgivning. Arbeidsgiveren skal dermed underrettes om muligheten for
kontroll i hele utsendingsperioden for å kunne fastslå at utsendingen ikke er avsluttet. Kontrollene
kan særlig gjelde innbetaling av avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen.

Den kompetente institusjon i etableringsstaten, hvis lovgivning den selvstendig næringsdrivende
fortsatt skal være omfattet av i henhold til ovennevnte artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 2, skal
på behørig vis underrette den selvstendig næringsdrivende om hvilke vilkår som må oppfylles for
at vedkommende fortsatt kan være omfattet av denne medlemsstatens lovgivning. Den selvstendig
næringsdrivende skal dermed underrettes om muligheten for kontroll i hele den perioden
vedkommende utøver midlertidig virksomhet i virksomhetsstaten, for å kunne fastslå at vilkårene
for utøvelsen av virksomheten ikke er endret. Kontrollene kan særlig gjelde innbetaling av avgifter
og opprettholdelse av den infrastruktur som er nødvendig for å utøve virksomheten i
etableringsstaten.

b) Den utsendte arbeidstakeren og vedkommendes arbeidsgiver skal videre underrette den
kompetente institusjon i utsendingsstaten om alle endringer som finner sted i utsendingsperioden,
særlig

— dersom den utsendingen som det er blitt anmodet om, eller den forlengelsen av en utsending
som det er blitt anmodet om, ikke har funnet sted,

— dersom virksomheten avbrytes i andre tilfeller enn det som er nevnt i nr. 3 bokstav c) i denne
beslutning,

— dersom den utsendte arbeidstakeren av sin arbeidsgiver er blitt overført til et annet foretak i
utsendingsstaten, særlig i tilfelle fusjon eller overdragelse av et foretak.

c) Den kompetente institusjon i utsendingsstaten skal eventuelt på anmodning skaffe institusjonen i
arbeidsstaten de opplysningene som er nevnt i bokstav b) i dette nummer.
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d) De kompetente institusjoner i utsendingsstaten og i arbeidsstaten skal samarbeide om å utføre
ovennevnte kontroller og dersom det oppstår tvil om anvendelsen av artikkel 14 nr. 1 bokstav a)
eller b), artikkel 14a nr. 1 eller artikkel 14b nr. 1 eller 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71.

6. Blankett E 101 skal helst utstedes før begynnelsen av det aktuelle tidsrommet; den kan imidlertid
utstedes i løpet av eller etter utløpet av tidsrommet og kan da ha tilbakevirkende kraft.

7. Forpliktelsen til samarbeid nevnt i nr. 5 bokstav d) i denne beslutning krever også:

a) at den kompetente institusjon i utsendingsstaten foretar en riktig vurdering av de faktiske forhold
som er relevante for anvendelsen av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2
i forordning (EØF) nr. 1408/71 samt artikkel 11 og 11a i forordning (EØF) nr. 574/72, og dermed
garanterer at opplysningene i blankett E 101 er fullstendige,

b) at den kompetente institusjon i arbeidsstaten og i alle andre medlemsstater anser seg bundet av
blankett E 101 så lenge den ikke er tilbakekalt eller erklært ugyldig av den kompetente institusjon
i utsendingsstaten,

c) at den kompetente institusjon i utsendingsstaten revurderer om blanketten er utstedt på riktig
grunnlag og om nødvendig tilbakekaller attesten dersom institusjonen i arbeidsstaten uttrykker tvil
med hensyn til riktigheten av de faktiske forhold som ligger til grunn for blanketten. 

8. Trygdeinstitusjonene skal vurdere og kontrollere de tilfeller som omfattes av artikkel 14 nr. 1, artikkel
14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og gi de berørte foretakene og
arbeidstakerne alle relevante garantier for at adgangen til å yte tjenester samt fri bevegelighet for
arbeidstakere ikke hindres. Kriteriene som anvendes for å vurdere om et foretak vanligvis utøver
virksomhet av betydelig omfang på en medlemsstats territorium, om det foreligger en direkte
tilknytning mellom foretaket og arbeidstakeren eller om en selvstendig næringsdrivende opprettholder
den infrastruktur som er nødvendig for å utøve sin virksomhet i en medlemsstat, skal defineres
objektivt, gjøres kjent for de berørte parter og i alle tilfeller anvendes likt i identiske eller tilsvarende
situasjoner.

9. Dersom de kompetente institusjoner ikke blir enige, kan de gjennom sin regjeringsrepresentant
framlegge for Den administrative kommisjon et notat som skal behandles på det første møtet etter den
20. dag etter at notatet er framlagt, med sikte på å oppnå enighet om hvilken lovgivning som skal få
anvendelse i saken.

10. Den administrative kommisjon skal fremme samarbeid mellom de kompetente myndigheter i
medlemsstatene med sikte på gjennomføringen av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b
nr. 1 og 2, og skal forenkle oppfølgingen og utvekslingen av opplysninger, erfaringer og god praksis
når det gjelder å fastsette og justere vurderingskriterier for både foretakenes og arbeidstakernes
situasjon, og i forbindelse med kontrolltiltak. For dette formål skal den trinnvis utarbeide regler for
god praksis til bruk for forvaltningsmyndigheter, foretak og arbeidstakere i forbindelse med utsending
av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som utøver midlertidig virksomhet utenfor
etableringsstaten.

11. Denne beslutning, som erstatter beslutning nr. 162 av 31. mai 1996, får anvendelse fra den første dag
i måneden etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Jean-Claude FILLON

President for Den administrative kommisjon


