183 dagars regeln
Det är möjligt att beställa ID06 kort för kortare tidsperioder om 1,2,3,4,5 månader eller ett specifikt
antal dagar så länge de månaderna eller dagarna tillsammans inte överstiger 6 månader (183 dagar)
under en 12 månaders period.
Om det inte är möjligt, på grund av giltigt skäl, så kan det sökas dispens för att beställa nytt ID06 kort
se nedanstående bedömningsgrund för dispens.
Grundregel
En EU medborgare utstationerad av utländskt företag får endast vistas i Sverige under 183 dagar (6
månader) under en 12 månaders period.
Dispens
Företag med utstationerad personal som då erhållit ID06 kort med sammanlagt den maximala
giltighetstiden om 6 månader enligt 183 dagars regeln kan i förekommande fall ansöka om dispens
för beställning av ytterligare ett ID06 kort, det vill säga om det då bevisligen är så att personen inte
haft vistelse i Sverige i 183 dagar under 12 månader.
Ansökan
Vid ansökan om dispens för ett kompletterande ID06 kort så kan ID06 Företagskontroll komma att
kontrollera personens in och- utloggningar som aktiverats i ID06 personalliggare. Då kontrolleras det
också att arbetstidslagen följts, det vill säga att personen inte arbetat fler timmar än vad
lagstiftningen tillåter.
Om det i den granskningen visar sig att de uppgifter företag angett i sin dispensansökan inte är i
överensstämmande med de kontrolluppgifter som finns så kan företaget och dess ID06 kort att
komma kunna stängas av i ID06 systemet.
Här kan således avstängning i ID06 systemet ske av företag både vid brott mot skattelagstiftning och
vid brott mot arbetstidslagen.
Bedömningsgrund: En ansökan om dispens till ett nytt ID06 kort ska vara angivet med information
enligt nedanstående punkter.
För att en dispens sen ska kunna godkännas: Då krävs också att det finns ett A1 intyg eller en
ansökan om ett A1 intyg som är giltigt för den tid dispensen avser.
•
•
•
•

Företagets namn och organisationsnummer
ID06 kortnummer till personers ID06 kort som ansökan om dispens avser
Ange vilka datum personen både har och inte har vistats sig i Sverige under den period som
nuvarande ID06 kort är giltigt
Ange under vilken tidsperiod till ett nytt ID06 kort som ansökan om dispens avser

En ansökan om dispens angivet med ovanstående uppgifter e-postas till ID06 Företagskontroll:
foretagskontroll@id06.se
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