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0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

Kompletterande uppgifter vid tillämpning 
av artikel 17, EG-förordning nr 1408/71 för 
anställd för arbete i Frankrike/ 
Travailleur salarié 
Demande d'application de l'art. 17 du 
Règlement C.E.E. N° 1408/71

3. Arbetsgivare som tar emot den anställde / Employeur qui reçoit le travailleur

6. Om det finns ett avtal för tjänsten / S'il s'agit l'exécution d'un contrat de prestation de service

4. Den anställdes befattning hos den utsändande arbetsgivare / 
    Fonction du travailleur dans l'enterprise qui détache

5. Den anställdes befattning hos den mottagande arbetsgivare och en kort beskrivning av 
    uppdraget och dess nödvändighet / Fonction exercée par le travailleur au sein de l'entreprise 
    d'accueil et brève description de la mission et de sa nécessité

2. Arbetsgivare som sänder ut den anställde / Employeur qui détache la travailleur

1. Anställd / Travailleur salarié

Avtalsdatum / Date de contrat

1 (2)

Efternamn / Nom Förnamn / Prénom

Födelsedatum / Date de naissance Personnummer / N° Mle. Nationalitet / Nationalité

Firmanamn / Raison sociale

Adress / Adresse Land / Pays

Verksamhetsområde / Secteur d'activité

Antal anställda som är utsända / Nombre de salariés détachés

Antal anställda i företaget / Nombre de salariés

Momsregistreringsnummer / Code TVA

Firmanamn / Raison sociale

Adress / Adresse Land / Pays

Verksamhetsområde / Secteur d'activité

Antal anställda i företaget / Nombre de salariés

Momsregistreringsnummer / Code TVA N° SIRET (gäller företag i Frankrike / pour l'emoplyeur en France)

Syftet med tjänsten / Objet de la prestation de service
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10. Typ av anställningsavtal i den stat där den anställde har sitt ordinarie arbete / 
       Nature du contrat de travail dans l'État habituel d'emploi

11. Finns anställningsavtal i den stat där uppdraget utförs? / 
      Existence d'un contrat de travail dans l'État où est effectuée la mission?

13. Den anställde lyder under och rapporterar till / Contrôle du salarié et autorité exercés par

14. Underskrift / Signature

Utfärdat i / Fait à den / le

Företagets stämpel / 
Cachet de l'entreprise

båda / les deux

mottagande arbetsgivare / l'entreprise d'accueil

ordinarie arbetsgivare / l'employeur habituel

7. Vid förlängning av ett tidigare uppdrag, ange start - och slutdatum /  
    En cas de prolongation d'une mission antérieure, veuillez précisez les date début et de fin

Anställningsdatum / Date du contrat

Startdatum för anställningen / Date du début du contrat

8. Om denna ansökan om tillämpning av artikel 17 i EG-förordningen nr 1408/71 följer av ett 
    uppdrag inom ramen för artikel 14 1a) i samma förordning, bifoga kopia av blankett E101. / 
    Si la demande d'application de l'article 17 du règlement C.E.E. n°1408/71 fait suite à une mission 
    dans le cadre de l'article 14 1a) du même règlement, veuillez adresser le double du formulaire E 101

E101 från och med / du

ordinarie arbetsgivare / l'employeur habituel

mottagande arbetsgivare / l'entreprise d'accueil

båda / les deux

visstidsinställning / à durée déterminée

tillsvidareanställning / à durée indérminée

till och med /au

9. Planerat slutdatum för arbetet i Frankrike / Date prévue d'achèvement du travail en France

12. Den anställdes lön betalas av / Salarie de l'intéresse versé par

Datum / DateOrt /Lieu

Underskrift / Signature

från och med / du till och med / au

från och med / du till och med / au

till och med / aufrån och med / du

till och med / aufrån och med / du

till och med / aufrån och med / du

ja / oui nej / no

2 (2)
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Kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 17, EG-förordning nr 1408/71 för anställd för arbete i Frankrike/
Travailleur salarié
Demande d'application de l'art. 17 du
Règlement C.E.E. N° 1408/71
3. Arbetsgivare som tar emot den anställde / Employeur qui reçoit le travailleur
6. Om det finns ett avtal för tjänsten / S'il s'agit l'exécution d'un contrat de prestation de service
4. Den anställdes befattning hos den utsändande arbetsgivare /
    Fonction du travailleur dans l'enterprise qui détache
5. Den anställdes befattning hos den mottagande arbetsgivare och en kort beskrivning av
    uppdraget och dess nödvändighet / Fonction exercée par le travailleur au sein de l'entreprise
    d'accueil et brève description de la mission et de sa nécessité
2. Arbetsgivare som sänder ut den anställde / Employeur qui détache la travailleur
1. Anställd / Travailleur salarié
Avtalsdatum / Date de contrat
1 (2)
Efternamn / Nom
Förnamn / Prénom
Födelsedatum / Date de naissance
Personnummer / N° Mle.
Nationalitet / Nationalité
Firmanamn / Raison sociale
Adress / Adresse
Land / Pays
Verksamhetsområde / Secteur d'activité
Antal anställda som är utsända / Nombre de salariés détachés
Antal anställda i företaget / Nombre de salariés
Momsregistreringsnummer / Code TVA
Firmanamn / Raison sociale
Adress / Adresse
Land / Pays
Verksamhetsområde / Secteur d'activité
Antal anställda i företaget / Nombre de salariés
Momsregistreringsnummer / Code TVA
N° SIRET (gäller företag i Frankrike / pour l'emoplyeur en France)
Syftet med tjänsten / Objet de la prestation de service
10. Typ av anställningsavtal i den stat där den anställde har sitt ordinarie arbete /
       Nature du contrat de travail dans l'État habituel d'emploi
11. Finns anställningsavtal i den stat där uppdraget utförs? /
      Existence d'un contrat de travail dans l'État où est effectuée la mission?
13. Den anställde lyder under och rapporterar till / Contrôle du salarié et autorité exercés par
14. Underskrift / Signature
Utfärdat i / Fait à
den / le
Företagets stämpel /
Cachet de l'entreprise
båda / les deux
mottagande arbetsgivare / l'entreprise d'accueil
ordinarie arbetsgivare / l'employeur habituel
7. Vid förlängning av ett tidigare uppdrag, ange start - och slutdatum / 
    En cas de prolongation d'une mission antérieure, veuillez précisez les date début et de fin
Anställningsdatum / Date du contrat
Startdatum för anställningen / Date du début du contrat
8. Om denna ansökan om tillämpning av artikel 17 i EG-förordningen nr 1408/71 följer av ett
    uppdrag inom ramen för artikel 14 1a) i samma förordning, bifoga kopia av blankett E101. /
    Si la demande d'application de l'article 17 du règlement C.E.E. n°1408/71 fait suite à une mission
    dans le cadre de l'article 14 1a) du même règlement, veuillez adresser le double du formulaire E 101
E101 från och med / du
ordinarie arbetsgivare / l'employeur habituel
mottagande arbetsgivare / l'entreprise d'accueil
båda / les deux
visstidsinställning / à durée déterminée
tillsvidareanställning / à durée indérminée
till och med /au
9. Planerat slutdatum för arbetet i Frankrike / Date prévue d'achèvement du travail en France
12. Den anställdes lön betalas av / Salarie de l'intéresse versé par
Datum / Date
Ort /Lieu
Underskrift / Signature
från och med / du
till och med / au
från och med / du
till och med / au
till och med / au
från och med / du
till och med / au
från och med / du
till och med / au
från och med / du
ja / oui
nej / no
2 (2)
8.2.1.4029.1.523496.503679
Försäkringskassan
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