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FÖRORD
Detta avses bli en unik samling av alla förekommande föreskrifter och internationella avtal om samordning av den sociala
tryggheten för personer som med anknytning till Sverige rör sig mellan olika länder. Det handlar främst om svenska
offentliga försäkringsersättningar
– vid graviditet, föräldraskap, sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, funktionshinder, ålderdom, dödsfall eller behov av
bostadsstöd
– för anställda, egna företagare, studerande samt familjemedlemmar.
Viktiga frågor om vilket lands lagstiftning som ska tillämpas samt om t.ex. sammanläggning av försäkringsperioder och
utbetalningar till eller från utlandet kan bli aktuella, såväl vid arbete eller bosättning utomlands som vid endast tillfällig
utlandsvistelse.
Frågorna besvaras i ett komplicerat nätverk av överstatliga förordningar (EU/EES), multi- eller bilaterala avtal
(konventioner) och svenska nationella föreskrifter av riksdagen, regeringen eller försäkringsmyndigheterna. Detta
samlingsverk innehåller en i princip fullständig återgivning av hela regelverket. Några allmänna inledningar och
bruksanvisningar samt vissa mera speciella förklaringar eller kommentarer lämnas också.
På den sociala trygghetens område har en sådan regelsamling saknats länge. En föregångare gavs ut av dåvarande
Riksförsäkringsverket under 1980-talet. Samlingen borde, med intern sökbarhet i elektronisk form, kunna vara till nytta för
migrerande personer och alla som handlägger eller studerar internationella försäkrings- eller bidragsfrågor. Vissa
motsvarigheter finns redan på skatteområdet. Genom att frågan om försäkringsland även rör frågan om i vilket land som
socialavgifter ska betalas av arbetsgivare m.fl. är det samlade regelverket även användbart för alla arbetsgivare med
internationell sysselsättning av arbetstagare eller uppdragstagare.
Medan ett omfattade arbete med regelverket pågår ännu en tid under 2022 kan följande innehållsförteckning vara till viss
nytta vid kontakter med Dico Socialförsäkringsråd.
Lund i november 2021
Lars-Göran Hessmark
f.d. kammarrättslagman och särskild utredare bakom socialförsäkringsbalken (SOU 2005:114)
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3 LÄNDER MED TRYGGHETSAVTAL I FÖRHÅLLANDE TILL BL.A. SVERIGE
Formellt ingångna och ej upphävda avtal om bl.a. samordning av social trygghet både inom EU/EES och med andra länder i världen.
Avtalen kan ibland kräva särskilda tillämpningsbestämmelser, som ännu ej har utfärdats, eller vara helt eller delvis obsoleta för nu aktuell
tid. Detta kommenteras närmare i samband med redovisningen av avtalstexterna.
ALBANIEN
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å
andra sidan (SÖ 2007:43, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social trygghet har ännu ej utfärdats.

ALGERIET
Förordning (1987:1325) om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet
Överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Konungariket Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Algeriet (SÖ 1987:77)
Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan (SÖ 2003:18, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social
trygghet har ännu ej utfärdats.
AMERIKAS FÖRENTA STATER
Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet (ikraft enligt SFS 2007:807)
Konvention mellan Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet (SÖ 1986:47 och 2007:33)

Tillämpningsöverenskommelse till konventionen mellan Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater om social
trygghet (SÖ 1986:47 och 2007:33)
AUSTRALIEN
Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om
sjukvård åt tillfälliga besökande
Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande (SÖ 1989:33 och
1995:88)
BELGIEN
Se Europeiska unionen (EU).
BOSNIEN-HERCEGOVINA
Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social
trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
Överenskommelse med Bosnien och Hercegovina om vilka överenskommelser mellan Sverige och f. d. socialistiska
federativa republiken Jugoslavien som skall fortsätta att gälla i förhållande till Bosnien och Hercegovina (SÖ 2002:18)
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Bosnien och Hercegovina, å andra sidan (SÖ 2009:56, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social trygghet har ännu
ej utfärdats.
BULGARIEN
Se Europeiska unionen (EU).
CHILE
Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile (ikraft enligt SFS 2006:1312)
Konvention om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile (SÖ 1996:5 och 2007:3)
Förordning (1996:1071) om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social
trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile
Tillämpningsöverenskommelse till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile (SÖ
1996:28 och 2007:4)
CYPERN
Se Europeiska unionen (EU) angående (enbart) södra delen av Cypern (Anslutningsdokument 12003T/PRO/10).
DANMARK
Se Europeiska unionen (EU) och Norden.
Se enbart Norden när det gäller Färöarna och Grönland.
ESTLAND
Se i första hand Europeiska unionen (EU).

Förordning (1993:1048) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga
besökande
Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Estlands regering om sjukvård åt tillfälliga
besökande (SÖ 1993:81)
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES, särskilt Island, Liechtenstein och Norge i förhållande till EU)
Lag (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES, utdrag)
Beslut 94/1/EKSG, EG om ingående av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Avtal om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (SÖ 1993:24, utdrag)
Bilaga VI till EES-avtalet: Social trygghet (utdrag)
EUROPEISKA UNIONEN (EU)
Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU, utdrag)
Fördraget om Europeiska unionen (EUT C 326/13, 26.10.2012, utdrag)
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326/47, 26.10.2012, utdrag och Bilaga II om utomeuropeisk
tillämpning)
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 83/389, 30.3.2010, utdrag)
Förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (utdrag)
Förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
Tillämpliga bilagor till förordning 883/2004 (utdrag)
Förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen
Tillämpliga bilagor till förordning 987/2009 (utdrag)
Förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG)
nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa
förordningar
----Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m. (inkl. Turkiet).
Provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för
efterlevande
Tilläggsprotokoll till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet vid ålderdom och nedsatt
arbetsförmåga samt för efterlevande
Provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller
för efterlevande
Tilläggsprotokoll till den provisoriska europeiska överenskommelsen om social trygghet, dock ej vid ålderdom och
nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande
Europeisk konvention om social och medicinsk hjälp
Tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp
EU-ländernas bi- eller multilaterala trygghetskonventioner med varandra eller med tredjeländer i förhållande till EUdomstolens dom i mål 55/00 Gottardo.
EU:s olika slags associationsavtal med grannländer om viss samordning av system för social trygghet.
FILIPPINERNA
Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (ikraft enligt SFS 2019:597)
Avtal om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Filippinerna (SÖ ????)

Förordning (2019:598) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Tillämpningsöverenskommelse om genomförande av avtalet om social trygghet mellan Konungariket Sverige och
Republiken Filippinerna (SÖ ????)
FINLAND
Se Europeiska unionen (EU, inkl. Åland) och Norden.
FRANKRIKE
Se i första hand Europeiska unionen (EU, inkl. Frankrikes utomeuropeiska departement).
Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social
trygghet
Konvention mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om social trygghet (SÖ 1980:74)
Protokoll mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering (SÖ 1980:74)
Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12
december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
Allmän administrativ överenskommelse för tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Frankrike och
Sverige om social trygghet (SÖ ????)
FÄRÖARNA
Se Norden.
Tillkännagivande (SFS 2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet
av den 12 juni 2012
GREKLAND
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Grekland om social trygghet (SÖ 1979:8 och 1985:94)
Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Sverige och Grekland om social trygghet (SÖ 1979:8 och
1985:94)
GRÖNLAND
Se Norden.
Tillkännagivande (SFS 2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet
av den 12 juni 2012
HERCEGOVINA
Se Bosnien.
INDIEN

Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien (ikraft enligt SFS 2014:527)
Konvention om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien (SÖ 2014:23)
Förordning (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
Tillämpningsöverenskommelse till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Indien (SÖ
2014:23)
IRLAND
Se Europeiska unionen (EU, gäller ej Nordirland).
ISLAND
Se Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Norden.
ISRAEL
Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Staten Israel om social trygghet (SÖ 1983:39)
Överenskommelse om tillämpning av konventionen mellan Konungariket Sverige och Staten Israel om social trygghet (SÖ
1983:39)
Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Staten Israel, å andra sidan (SÖ 2000:69, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social trygghet har ännu ej utfärdats.
ITALIEN
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1982:887) om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social
trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Italienska Republiken rörande social trygghet (SÖ 1982:52)
Administrativ överenskommelse för tillämpningen av konventionen den 25 september 1979 mellan Konungariket Sverige
och Italienska Republiken om social trygghet (SÖ 1982:52)
JAPAN
Lag (2021:989) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan (ej ikraft)
JUGOSLAVIEN (F.D.)
Se numera i första hand Europeiska unionen (EU) när det gäller Kroatien och Slovenien för tid efter deras medlemskap i EU
under 2013 resp. 2004. Men följande överenskommelser med Jugoslavien kan fortfarande tillämpas för Serbien och
Bosnien-Hercegovina. För Montenegro och Kosovo finns inte ens någon ensidig förklaring om sådan tillämpning efter deras
självständighet från Serbien under 2006 resp. 2008. Detsamma gäller för (numera) Nordmakedonien efter självständighet
från Jugoslavien redan i början av 1990-talet. Se även de nyss angivna länderna separat.
Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social
trygghet

Konvention mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien rörande social trygghet (SÖ
1978:41)
Protokoll till Konvention mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien rörande social
trygghet den 30 mars 1978 (SÖ 1978:41)
Överenskommelse om tillämpning av Konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Socialistiska
Federativa Republiken Jugoslavien (SÖ 1978:41)
Avtal angående traktatsuccession med Förbundsrepubliken Jugoslavien (SÖ 2003:17, nytt namn fr.o.m. 4 februari 2003:
Statsunionen Serbien och Montenegro)
KANADA
Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
Konvention om social trygghet mellan Sveriges regering och Kanadas regering (SÖ 2003:1)
KAP VERDE
Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social
trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet (SÖ 1991:48)
Administrativ överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde
om social trygghet (SÖ 1991:48)
KOSOVO
Bilateralt avtal saknas, se inledningen under Jugoslavien.
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan,
och Kosovo, å andra sidan, innehåller inget angående samordning av bestämmelser om social trygghet.
KROATIEN
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1992:996) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social
trygghet i förhållandet mellan Sverige och Kroatien.
Överenskommelse med Kroatien om vilka överenskommelser mellan Sverige och f.d. socialistiska federativa republiken
Jugoslavien som skall fortsätta att gälla i förhållande till Kroatien (SÖ 1998:6)
LETTLAND
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1998:186) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga
besökande
Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Lettlands regering om sjukvård åt tillfälliga
besökande (SÖ 1998:16)
LIECHTENSTEIN

Se Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
LITAUEN
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1998:185) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga
besökande
Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Litauens regering om sjukvård åt tillfälliga
besökande (SÖ 1998:3)
LUXEMBURG
Se i första hand Europeiska unionen (EU)
Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg om social trygghet (SÖ 2005:27)
MALTA
Se Europeiska unionen (EU).
MAROCKO
Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social trygghet (SÖ 1982:13)
Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket Marocko om social
trygghet (SÖ 1982:13)
Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och
Konungariket Marocko, å andra sidan (EGT L 070 18.3.2000, s. 2, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social
trygghet har ännu ej utfärdats.
MONTENEGRO
Se inledningen under Jugoslavien.
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Montenegro, å andra sidan (SÖ 2009:18, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social
trygghet har ännu ej utfärdats.
NEDERLÄNDERNA
Se i första hand Europeiska unionen (EU, gäller ej Nederländska Antillerna).
Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna om social trygghet (SÖ 1982:80).
Slutprotokoll till konventionen (SÖ 1982:80).
Administrativ överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Konungariket
Nederländerna om social trygghet (SÖ 1982:80).

NORDEN
Med Norden avses Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, inkl. Färöarna, Grönland, Åland och Svalbard.
Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
Nordisk konvention om social trygghet (SÖ 2014:5, för Åland gäller äldre SÖ 2004:32)
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:3) om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet
Överenskommelser om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer
(Försäkringskassan Dnr 039211-2014)
Öresundsöverenskommelse (ett myndighetsbeslut om dispens i förhållande till Danmark).
Gränssjukvårdsförordning (1962:390, Finland och Norge)
Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster (angående underhållsstöd)
Nordisk Konvention om Socialt Bistånd och Sociala Tjänster (SÖ 1996:21)
NORDIRLAND
Se Storbritannien
NORDMAKEDONIEN
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (SÖ 2002:51, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för
samordning av social trygghet har ännu ej utfärdats.
NORGE
Se Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Norden (inkl. Svalbard)
POLEN
Se i första hand Europeiska unionen (EU)
Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner
Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering om sjukvårdsförmåner (SÖ
1989:20)
PORTUGAL
Se i första hand Europeiska unionen (EU, inkl. Azorerna och Madeira).
Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social
trygghet
Konvention mellan Republiken Portugal och Konungariket Sverige om social trygghet (SÖ 1979:28)
Tillämpningsöverenskommelse till konventionen mellan Republiken Portugal och Konungariket Sverige om social trygghet
(SÖ 1979:28)
QUÉBEC

Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om
social trygghet
Överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet (SÖ 1988:12)
Tillämpningsöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och Québec om social trygghet (SÖ ????)
RUMÄNIEN
Se Europeiska unionen (EU).
SAN MARINO
Avtal om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino (EGT L 84,
28.3.2002, s. 43–52). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social trygghet har ännu ej utfärdats.
SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan
om fri rörlighet för personer (SÖ 2001:68, utdrag)
Bilaga II till avtalet mellan EG och Schweiz: Samordning av socialförsäkringssystemen (SÖ 2001:68, utdrag)
Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social
trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet (SÖ 1979:42)
Slutprotokoll till konventionen mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet (SÖ 1979:42)
Administrativ överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 20 oktober 1978 mellan konungariket Sverige
och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet (SÖ 1979:42)
Skriftväxling med Schweiz om ändring i den administrativa överenskommelsen angående tillämpning av konventionen den
20 oktober 1978 om social trygghet (SÖ 1986:14).
SERBIEN
Se tills vidare Jugoslavien.
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Serbien, å andra sidan (SÖ 2011:13, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av social
trygghet har ännu ej utfärdats.
SLOVAKIEN
Se Europeiska unionen (EU).
SLOVENIEN
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social
trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien
Avtal med Slovenien angående överenskommelser med f.d. Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien som fortsätter
att gälla i förhållande till Slovenien (SÖ 1993:49)

SPANIEN
Se i första hand Europeiska unionen (EU, inkl. Kanarieöarna).
Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
Konvention mellan Sverige och Spanien om social trygghet (SÖ 1984:18)
Administrativ överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om
social trygghet (SÖ 1984:18)
STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND
Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (EUT L 444, 31.12.2020, s. 14–1462, utdrag och
Protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen, jämte åtta Bilagor). Förhandlingar om Gibraltar pågår.
Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7–187, utdrag och Bilaga I)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/500 av den 25 mars 2019 om fastställande av beredskapsåtgärder när
det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen
Lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
Före utträdet, se i första hand Europeiska unionen EU (utom beträffande Kanalöarna).
Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket
Storbritannien och Nordirland om social trygghet
Konvention mellan regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland om social trygghet (SÖ 1988:1 och 1992:76, inkl. Kanalöarna)
Protokoll om medicinsk vård (SÖ 1988:1)
Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Förenade Konungariket
Storbritannien och Nordirland om social trygghet (SÖ 1988:2)
SYDKOREA
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Konvention om social trygghet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Koreas regering (SÖ 2015:16)
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Tillämpningsöverenskommelse om genomförande av konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sveriges
regering och Republikens Koreas regering (SÖ 2015:16)
TJECKIEN
Se Europeiska unionen (EU).
TUNISIEN
Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan (SÖ 2000:68, utdrag). Behövliga tillämpningsbestämmelser för samordning av
social trygghet har ännu ej utfärdats.

TURKIET
Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet om social trygghet jämte Slutprotokoll och Administrativ
överenskommelse om tillämpning av konventionen (SÖ 1981:3, 2002:4 och 2012:21)
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2003:5) om tillämpningsbestämmelser till konventionen den 30 juni 1978 mellan
Sverige och Turkiet rörande social trygghet
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2013:5) om administrativ tilläggsöverenskommelse för tillämpningen av
tilläggskonventionen till konventionen den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m. (inkl. Turkiet
enligt SFS 1972:580).
Agreement Establishing an Association Between the European Economic Community and Turkey (“Ankaraavtalet” den 1
September 1963, OJ 217, 29.12.1964, p. 3687, utdrag)
Additional Protocol 1977 (OJ L 361, 31.12.1977, p. 2, utdrag)
Decision No 3/80 The Association Council of 19 September1980 on the application of the social security schemes of the
Member States of the Europeans Communities to Turkish workers and members of their families. Det har dock inte
utfärdats någon förordning för att genomföra bestämmelserna i beslutet inom EU. Vissa bestämmelser kan dock vara direkt
tillämpliga.
TYSKLAND
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet (SÖ 1977:6)
Slutprotokoll till konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet (SÖ 1977:6)
Förordning (1979:323) om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen
den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
Överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Konungariket Sverige och
Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet (SÖ 1979:1)
Förordning (1977:818) om tillämpning av en konvention den 28 juni 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland
om ersättning vid arbetslöshet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ersättning vid arbetslöshet (SÖ 1977:42)
UNGERN
Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1983:139) om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns
regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner
Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Ungerns regering om tillhandahållande av
sjukvårdsförmåner (SÖ 1983:2)
ÖSTERRIKE

Se i första hand Europeiska unionen (EU).
Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Österrike om social trygghet (SÖ 1996:42)
Överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i Konungariket Sverige och republiken Österrike om
kostnadsregleringar inom den sociala trygghetens område (SÖ 1994:10)

