ID06-kort för tredjelandsmedborgare
1. TREDJELANDSMEDBORGARE ANSTÄLLDA I SVENSKT FÖRETAG
1.1 Tredjelandsmedborgare som har ett uppehålls- och arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket i Sverige
Svenska företag med säte i Sverige kan registrera ID06-kort till tredjelandsmedborgare som har uppehålls- och arbetstillstånd
utfärdat av Migrationsverket i Sverige.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på personens EU uppehållstillståndskort alternativt skriftliga beslutet utfärdat av Migrationsverket, både arbetsoch uppehållstillstånd måste anges på kortet eller i beslutet.
•
Det kan dock i förekommande fall på kortet eller i beslutet endast vara angivet att personen har permanent
uppehållstillstånd vilket innebär att personen med automatik då också har rätt till att arbeta.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kortets giltighetstid ställs ut lika med Migrationsverkets beslut om giltighetstid för uppehålls- och arbetstillståndet
när svenskt person- eller samordningsnummer finns
•
Saknas svenskt person- eller samordningsnummer så ställs ID06-kortet ut på maximalt 3 månader och då med krav
på att Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns bifogat
beställningen.
•
Ett ID06-kort för 3 månader med Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om
A-skatt kan endast beställas 2 ggr för en person därefter är det krav på svenskt person- eller samordningsnummer.
Observera: Ett svenskt företag får inte enligt svensk lagstiftning anställa personer med ett EU uppehållstillståndskort från ett
annat land än i Sverige och kan följaktligen inte få ett ID06 kort utfärdat. (undantaget är varaktigt bosatt ”Long-term residence”
inom EU, se punkt 1.3)

1.2 Tredjelandsmedborgare som ansökt om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd
Tredjelandsmedborgare som har haft arbets- och uppehållstillstånd i Sverige i minst sex månader och ansökt om förlängning av
arbetstillståndet under den tidsperioden, får också arbeta i Sverige under väntetiden tills deras nya ansökning är
färdigbehandlad av Migrationsverket, vilket kan ta upp till ett år.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Det tidigare arbetstillståndet som har upphört att gälla och Migrationsverkets skriftliga bekräftelse på att de har
mottagit ansökan om förlängt arbetstillstånd.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på ett år räknat från det datum som anges på Migrationsverkets skriftliga
bekräftelse av att de har mottagit den nya ansökan och om svenskt person- eller samordningsnummer finns.
•
Saknas svenskt person- eller samordningsnummer så ställs ID06-kortet ut på maximalt 3 månader och då med krav
på att Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns bifogat
beställningen.
•
Ett ID06-kort för 3 månader med Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om
A-skatt kan endast beställas 2 ggr för en person därefter är det krav på svenskt person- eller samordningsnummer.
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1.3 Tredjelandsmedborgare som är Long-term residence (varaktigt bosatt)
En tredjelandsmedborgare som kan uppvisa ett EU uppehållstillståndskort utfärdat i ett annat EU-land där det anges att de har
status som LONG-TERM RESIDENCE* är undantagna krav på arbetstillstånd i Sverige. Men det finns dock lagkrav om svenskt
uppehållstillstånd när personen ska vistas under längre tid än 3 månader i Sverige under en 6 månaders period. *Observera att
skrivningen Long-term residence kan också vara angivet på respektive EU-lands eget språk.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på den varaktigt bosattas EU uppehållstillståndskort med Long-term residence angivet på kortet.
•
Foto på den sökandes tredjelandsmedborgarens uppehållstillstånd i Sverige utfärdat av migrationsverket. om ID06
kort ska utfärdas för längre tid än 3 månader under en 6 månaders period. (arbetstillstånd behöver inte anges på
uppehållstillståndet)

ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kort kan utfärdas med samma giltighetstid som ett svenskt uppehållstillstånd när ett svenskt person- eller
samordningsnummer finns.
•
Saknas svenskt uppehållstillstånd och/eller svenskt person- eller samordningsnummer så ställs ID06-kortet ut på
maximalt 3 månader under en 6 månaders period och då med kravet på Skatteverkets mottagningskvitto om att
ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns bifogat beställningen.
•
Ett mottagningskvitto eller dokument från Migrationsverket om att ansökan om svenskt uppehållstillstånd delgivits
dem accepteras också i stället för det faktiska uppehållstillståndet och ett ID06 kort kan utfärdas för 3 månader fr o m
det mottagningsdatum som anges på Migrationsverkets kvittens/dokument om ansökan om uppehållstillstånd. Men
efter den 3 månaders perioden kan det inte utfärdas ett nytt ID06- kort utan det ska då vara det faktiska godkända
uppehållstillståndet som bifogas ID06 kortbeställningen.
Undantag medges om det finns en av Migrationsverket utfärdad skrivning om att beslut ännu inte tagits avseende
tredjelandsmedborgarens ansökan om uppehållstillstånd.

1.4 Familjemedlemmar till en EU-medborgare eller till en Long-term residence (varaktigt bosatt)
Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar* till en EU-medborgare eller till en Long-term residence (varaktigt bosatt)
som bor i Sverige är undantagna krav på arbetstillstånd.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på EU-medborgarens pass eller den Varaktigt bosattas pass och uppehållstillstånd utfärdat av Migrationsverket
i Sverige med Long-term residence (varaktigt bosatt) angivet.
•
Foto på den sökande familjemedlemmens uppehållstillstånd eller ansökan om uppehållstillstånd utfärdat av
Migrationsverket samt svenskt person- eller samordningsnummer eller kvitto på ansökan till Skatteverket om särskild
inkomstskatt eller anmälan om A-skatt.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kort kan utfärdas med samma giltighetstid som den sökandes uppehållstillstånd när ett svenskt person- eller
samordningsnummer finns.
•
ID06 kort kan utfärdas på 3 månader med villkoret att ansökningskvitto/dokument om uppehållstillstånd till
Migrationsverket och Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan för särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt
finns bifogat beställningen.
•
Ett ID06 kort för 3 månader med ansökningskvitto/dokument om uppehållstillstånd och mottagningskvitto om ansökan
särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt kan endast beställas 2 ggr för en person därefter är det krav på ett
godkänt uppehållstillstånd och svenskt person- eller samordningsnummer.

1.5 Tredjelandsmedborgare som är högskolestudent i Sverige
Studenter som har ett uppehållstillstånd i Sverige för studier vid ett universitet eller högskola får arbeta utan arbetstillstånd
under den tid det svenska uppehållstillståndet gäller.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på studentens uppehållstillståndskort, angivet som Studerande på kortet och behöver inte anges med status
”Rätt att arbeta”.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kort kan utfärdas med samma giltighetstid som ett svenskt uppehållstillstånd när ett svenskt person- eller
samordningsnummer finns.
•
Saknas svenskt person- eller samordningsnummer så ställs ID06-kortet ut på maximalt 3 månader under en 6
månaders period och då med kravet på Skatteverkets mottagningskvitto om att ansökan särskild inkomstskatt eller
anmälan om A-skatt finns bifogat beställningen.
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2. TREDJELANDSMEDBORGARE

ANSTÄLLDA i UTLÄNDSKT FÖRETAG

2.1 Tredjelandsmedborgare med rätt att under en begränsad tid arbeta i Sverige:
Utländska företag med säte i ett annat EU/EES-land än Sverige kan registrera ID06-kort till tredjelandsmedborgare som har EUuppehållstillståndskort som anges med Residence Permit (uppehållstillstånd). Det ska dock vara utfärdat med minst ett års
giltighetstid samt också angivet med rätt att arbeta eller annan text med samma betydelse, engelska eller på landets eget språk
på fram- eller baksidan. (Undantaget är ett EU permanent residence permit kort som inte behöver anges med rätt att arbeta)
Med det EU uppehållstillståndskortet har den utstationerade tredjelandsmedborgaren rätt att vistas i Sverige för arbete i 3
månader under en 6 månaders period.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på tredjelandsmedborgarens EU uppehållstillståndskortets fram och baksida angivet med Residence permit
(uppehållstillstånd) utfärdat med minst ett års giltighetstid och angivet med rätt att arbeta. (Undantaget är ett EU
permanent residence permit kort som inte behöver anges med rätt att arbeta)
•
Kopia på A1 intyg eller bekräftelse om ansökan av A1 intyg.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid om maximalt tre månader under en 6 månaders period
•
Men med ett uppehållstillstånd utfärdat av Migrationsverket i Sverige så kan ID06-kortet utfärdas för den tid det
svenska uppehållstillståndet gäller för, men dock inte längre än A1 intyget eller ansökan om A1 intyg är utfärdat till
•
Ett mottagningskvitto eller dokument från Migrationsverket om att ansökan om svenskt uppehållstillstånd delgivits
dem accepteras också i stället för det faktiska uppehållstillståndet. Och ett ID06 kort kan utfärdas för 3 månader fr o
m det mottagningsdatum som anges på Migrationsverkets kvittens/dokument om ansökan om uppehållstillstånd. Men
efter den 3 månaders perioden kan det inte utfärdas ett nytt ID06 kort utan det ska då vara det faktiska godkända
uppehållstillståndet som bifogas ID06 kortbeställningen.
•
Undantag medges om det finns en av Migrationsverket utfärdad skrivning om att beslut ännu inte tagits avseende
tredjelandsmedborgarens ansökan om uppehållstillstånd.

Villkor om EU uppehålls- och arbetstillståndskort:
ID06 accepterar inte andra dokument än EU uppehållstillståndskort angivet med rätt att arbeta med giltighetstid om minst ett år
för verifiering av tredjelandsmedborgaren bosättning i det EU land de utstationeras från, svensk lagstiftning har villkor om att
tredjelandsmedborgaren ska vara bosatt i det EU land de utstationeras från.
En tredjelandsmedborgare med rätt att arbeta i ett EU land under en kort begränsad tid är per definition inte bosatt i det EU
landet. ID06 accepterar inte dokument som är i strid med svensk lagstiftning, som t ex VISA D. De dokumenten ger inte rätt för
tredjelandsmedborgare för att vid utstationering från ett annat EU/EES land arbete i Sverige.
Utländska medborgare anställda av utländska företag har krav på A1 intyg alternativt en bekräftelse av ansökan om A1
utfärdat av myndighet i hemlandet. Om en bekräftelse av ansökan bifogas istället för A1 intyget så ska därefter sen vid
beställning av ID06-kort kompletteras med A1 intyget av beställaren inom 3 månader.
A1 intyget måste ange samma företag som det företaget som beställer ID06 kort
Det är enligt EU regler inte tillåtet för företag att utstationera andra personer än sina egna anställda som då är socialförsäkrade i
samma land företaget har sin hemvist/säte. Företagsnamnet och hemvist/säte i samma land som arbetstagaren är
socialförsäkrad i måste då vara angivet på A1 intyget (och anmälan om A1 intyget)

Exempel på EU-uppehållstillståndskort - samma layout i alla EU länder

Framsidan anger tillfälligt uppehållstillstånd (minst ett år är ett krav) Baksidan anger LUBATUD TÖÖTADA på Estniska med
betydelsen RÄTT ATT ARBETA.

2021-09-12/ID06
Sida 3 av 4

2.2 Tredjelandsmedborgare som är specialister i en internationell koncern: Kan arbeta tillfälligt i Sverige
för koncernen i sammanlagt kortare tid än ett år utan arbetstillstånd. Det är dock lagstadgat att svenskt uppehållstillstånd
behövs för vistelse i Sverige under längre tid än 3 månader under en 6 månaders period.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Kopia på tredjelandsmedborgarens anställningsbevis som anger personens yrke samt dokument som verifierar att
företaget ingår i en internationell koncern.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
Ett ID06-kort kan utfärdas med samma giltighetstid som ett svenskt uppehållstillstånd - Saknas svenskt
uppehållstillstånd så ställs ID06-kort ut på maximalt 3 månader under en 6 månaders period.
2.3 Tredjelandsmedborgare som är montör eller tekniska instruktör och i samband med brådskande uppsättning eller
reparation av maskiner i som längst två månader: Är undantagen arbetstillstånd. Arbetet ska vara av kriskaraktär. Det vill
säga något oförutsett ska ha hänt som kräver snabba åtgärder. Om arbetet är planerat eller förutsett gäller inte
undantagsregeln.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Tredjelandsmedborgarnas yrke och arbetsplatsens geografiska plats ska vara angivet. Även det beställande svenska
företaget och kontaktperson till det brådskande arbetet ska anges i ID06 ansökan och sparas tillsammans med
ansökningshandlingarna.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
ID06-kort kan utfärdas med en giltighetstid på två månader.

2.4 Tredjelandsmedborgare som inom ramen för ett affärsavtal ska genomföra tester på en byggarbetsplats eller
förbereda eller avsluta leveranser på en byggarbetsplats i sammanlagt tre månader under en period av tolv månader.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Tredjelandsmedborgarnas yrke och arbetsplatsens geografiska plats ska vara angivet. Även det beställande
svenska företaget med en kontaktperson till affärsavtalet ska anges i ansökan om anslutning till ID06 och sparas
tillsammans med ansökningshandlingarna.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
Ett ID06-kort kan utfärdas med sammanlagt 3 månaders giltighetstid under en 12 månaders period.

3. Tredjelandsmedborgare som egenföretagare
Observera: nedan gäller endast personen som är egenföretagaren och följaktligen inte de arbetstagare egenföretagaren har
som anställda.
3.1 Tredjelandsmedborgare som ska vistas i Sverige under längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller
gå in som delägare i ett företag, då måste han eller hon ha ett svenskt uppehållstillstånd och registreras för F-skatt i Sverige.
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på tredjelandsmedborgarens svenska uppehållstillstånd eller mottagningskvitto/dokument med ansökan om
uppehållstillstånd utfärdat av Migrationsverket i Sverige samt Skatteverkets registerutdrag om svensk F-skatt
alternativt mottagningskvitto eller registreringsnummer (RUFS) om ansökan för F-skatt.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
Maximalt 3 månader under en 6 månaders period när mottagningskvitto eller RUFS nummer för ansökan till
Skatteverket om svensk F-skatt finns.
•
Maximalt 6 månader när ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket och ansökan om F-skatt till Skatteverket
finns.
•
Maximalt med samma giltighetstid som Migrationsverkets utfärdade uppehållstillstånd och då villkorat att
Skatteverkets registerutdrag om svensk F-skatt finns.
3.2 Tredjelandsmedborgare som är egenföretagare i sitt hemland och ska arbeta kortare tid än tre månader i Sverige behöver
inte uppehållstillstånd men dock registreras för F-skatt. Från vissa länder ska visum för vistelse i Sverige finnas. Se följande
länk till vilka länder vars medborgare måste ha visum: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/landervars-medborgare-behover-visum-for-inresa-i-sverige/
Dokument som ska bifogas digitalt med kortbeställningen:
•
Foto på tredjelandsmedborgarens visum (om visum krävs) samt Skatteverkets registerutdrag om svensk F-skatt
alternativt mottagningskvitto eller registreringsnummer (RUFS) om ansökan för F-skatt.
ID06-kort kan utfärdas med giltighetstid:
•
Maximalt 3 månader under en 6 månaders period villkorat att F-skatt alternativt mottagningskvitto eller RUFS
nummer för ansökan till Skatteverket om svensk F-skatt finns.
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