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Förord
Min målsättning med detta arbete är att ge en heltäckande bild beträffande
skatt och social trygghet för personer som bor i ett land och arbetar i ett
annat, s k gränsgångare. Dessa regelkomplex är innehållsmässigt helt skilda
från varandra, men sambandet dem emellan är för gränsgångare så pass nära
att det i denna framställning inte går att bortse från något av dem.

Även om gränsgångarregeln mellan Danmark och Sverige är upphävd
innebär inte det att pendlandet eller framförallt att oklarheter för den skull
upphört. Gränsgångare som pendlar blir ofta beskattade i ett land och
socialförsäkrade i ett annat. Det är för den enskilde en rad snåriga regler som
skall hållas reda på för att få rätt förmåner i rätt land.
Dessutom finns regeln kvar i förhållande till de andra nordiska länderna.
Personer jag mött under arbetets gång har ofta frågat mig om det verkligen
finns någon mening med att skriva om en regel som inte längre finns. Jag
anser emellertid att gränsproblematiken är högaktuell och att många frågor
fortfarande kvarstår olösta.

Jag vill till sist tacka alla de personer som under arbetets gång på ett eller
annat sätt bistått mig med värdefulla synpunkter och information.

Kalmar, januari 2001

Emma Johansson
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Förkortningar
AFL Lagen(1962:381) om allmän försäkring
Art Artikel
D v s Det vill säga
EES Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EG Den Europeiska Gemenskapen
EU Europeiska unionen
F d Före detta
Fr o m Från och med
IL Inkomstskattelagen(1999:1229)
KL Kommunalskattelag(1928:370)
M fl Med flera
OECD Organization for Economic Cooperation and

Development
P g a På grund av
RegR Regeringsrätten
SAL Lagen(1981:651) om socialavgifter
SFS Svensk Författningssamling
SIDA Swedish International Development Authority
SIL Lagen(1947:576) om statlig inkomstskatt.
SINK Lagen(1991: 586) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta
S k Så kallad
SofL Socialförsäkringslag(1999:799)
SOU Statens Offentliga utredningar
T ex Till exempel
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1 Intern internationell skatterätt
När det talas om den internationella skatterätten avses de skatteregler, som
har någon form av anknytning till utlandet. Anknytningen till utlandet kan
antingen bero på personen, inkomsten eller både och. Genom dagens ökade
möjligheter att bo och arbeta i skilda länder har en ofta, icke önskvärd följd
blivit att person kan komma att bli beskattad i två eller flera stater för en och
samma inkomst. Denna typ av problem skulle givetvis inte uppstå om alla
stater tillämpade en och samma princip för beskattning. Emellertid är det
med beaktande av varje stats suveränitet att själva utforma sina
skatteanspråk icke möjligt att skapa denna form av enhetlighet.

Vid internationell beskattning är oftast tre regelkomplex inblandade,
nämligen de svenska interna reglerna, det andra berörda landets rättsregler
och till sist då det dubbelbeskattningsavtal som kan finnas mellan berörda
länder. I den mån det inte finns något dubbelbeskattningsavtal är endast två
grupper av rättsregler aktuella.1

Eftersom det inte är möjligt att redogöra för andra länders rättsregler eller
med Sverige ingångna dubbelbeskattningsavtal så kommer den fortsatta
framställningen i detta kapitel främst att redogöra för de svenska interna
rättsreglerna.

De vanligaste principerna för beskattning är bosättningsstatsprincipen (även
kallad domicilprincipen) samt källstatsprincipen. Skillnaden dem emellan är
att beskattningsanspråket grundar sig på olika faktorer. Bosättningsstats-
principen innebär att en person beskattas för alla sina inkomster oavsett
varifrån dessa härrör i den stat personen ifråga skall anses bosatt.
Problematiken med att avgöra var en person skall anses bosatt kommer
behandlas längre fram. Källstatsprincipen bygger däremot på att det är
oväsentligt var inkomsttagaren är bosatt. Ett grundläggande krav för att en
stat skall ges beskattningsrätt är istället att det går att precisera var en
inkomst har uppkommit eller var viss egendom finns belägen. Sverige
tillämpar i sin interna skatterätt först och främst bosättningsstatsprincipen.
Orsaken till att Sverige använder sig av denna princip är främst att de
personer som bor i Sverige också får utnyttja fördelar såsom sjukvård,
rättsväsende och försvar. Ytterligare ett skäl är att det sker en mer rättvis
fördelning av skatten då en persons samlade skatteförmåga beaktas vid en
och samma tidpunkt. Även om det internationellt sett är mycket vanligt att
den oinskränkta skattskyldigheten grundar sig på bosättning finns det länder
som låter andra faktorer vara avgörande. I exempelvis USA tillämpas

                                                
1 Johansson, Gunnar, Rabe, Gunnar, Det svenska skattesystemet, 13:e upplagan, Norstedts
juridik AB, Novum Grafiska AB, Göteborg 2000, s 227.
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nationalitetsprincipen, vilket innebär att det är medborgarskapet som är
avgörande för vilken stat som har rätt att beskatta.2

Då det inte är önskvärt att beskattning skall ske mer än en gång för en och
samma inkomst finns det inom den svenska skatterätten regler uppställda för
att förhindra detta. Reglerna för att förhindra dubbelbeskattning finns både i
en stats interna skatterätt och genom avtal med andra stater, s k
dubbelbeskattningsavtal. Med intern internationell skatterätt avses regler
som i den interna rätten rör internationella frågor. För att förstå den delen av
skatterätt som reglerar förhållandet till andra stater är det av väsentlig vikt
att förstå hur de svenska interna reglerna är uppbyggda. Det är därför viktigt
att dela upp frågeställningen i två bitar. Först bör den principiella frågan
besvaras om huruvida det föreligger skattskyldighet i Sverige enligt den
interna rätten. Om så inte är fallet kan inte Sverige göra några anspråk på att
få beskatta inkomsten. I den mån det föreligger skattskyldighet i Sverige
uppkommer den konkreta kollissionsfrågan om vilken stat som skall ges
rätten att beskatta. Det första som måste göras är att se om det finns ett
dubbelbeskattningsavtal. I de fall dubbelbeskattningsavtalet ger Sverige
beskattningsrätten skall inkomsten också beskattas i Sverige. Ges den andra
staten rätt att beskatta kan inte Sverige göra några beskattningsanspråk
gällande oavsett vad den interna rätten säger.3

Den svenska beskattningsrätten är inte obegränsad. Det måste göras en
territoriell avgränsning av beskattningsrätten. Denna avgränsning skilde
tidigare på oinskränkt och inskränkt skattskyldiga, vilket idag motsvarar
obegränsad- och begränsad skattskyldighet. Den obegränsade
skattskyldigheten omfattar i Sverige bosatta personer för alla deras
inkomster oavsett var de kommer i från. Begränsat skattskyldiga är de
personer som har inkomster som anses ha en särskild anknytning till
Sverige.4

1.1 Inkomstskattelagen5

Mot bakgrund av att KL ändrats ca 600 gånger och SIL drygt 200 gånger så
började alla dessa ändringar leda till att KL och SIL blev svåra att
överblicka, men framförallt svåra att hålla samman. Det var därför inte
oväntat att det skulle komma någon ny form av lagstiftning. Redan 1991
tillsattes en utredning för att göra en teknisk översyn av
inkomstskattelagstiftningen och försöka utforma ett skattesystem som var
överskådligt, men framförallt språkligt moderniserat.

                                                
2 Tivéus, Ulf(red), Internationella skattehandboken, 2:a upplagan, Fritzes förlag,
Kristiandstads Bocktryckeri AB, 1994, s 15.
3 Lindencrona, Gustaf, Lodin, Sven-Olof, Melz,, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt-
en läro- och handbok i Skatterätt, del II, 7:e upplagan, Studentlitteratur, Lund 1999 s 474-
476.
4 Johansson, Rabe s 227.
5 SFS 1999:1229.
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Inkomstskattelagstiftningen har genomgått en omfattande lagteknisk
bearbetning. Syftet bakom dessa revideringar har varit att undanröja de
inkonsekvenser eller förbiseenden som tidigare fanns i KL och SIL. Men
materiellt sett är ändringarna inte stora och de grunder som gällde då KL och
SIL användes som huvudsakliga inkomstskattelagar gäller även idag.
Förutom stora ändringar rent språkligt så finns det i den nya
inkomstskattelagen inte längre kvar moment eller anvisningspunkter.

Den nya inkomstskattelagen trädde i kraft den 1/1 2000, men kommer
tillämpas först vid taxering år 2002. Den nya lagen ersätter såväl
kommunalskattelagen(SFS 1928:370), lagen om särskild inkomstskatt(SFS
1947:576) samt 33 andra skattelagar.

I avdelning två i IL finns den subjektiva skattskyldigheten reglerad. Just den
subjektiva skattskyldigheten reglerar i vilken mån särskilt subjekt skall bli
föremål för beskattning eller ej. Även den objektiva skattskyldigheten d v s
vilka inkomster som beskattas finns i detta kapitel. I nya IL har
skattskyldighetsbestämmelserna delats in i fem olika kapitel och där
bestämmelserna om fysiska personer finns i ett eget kapitel. Bestämmelserna
om beskattning av fysiska personer samt bestämmelser om undantag från
skattskyldighet finns i kapitel 3.

1.1.1 Vem är obegränsat skattskyldig ?

I IL har som nämnts innan den oinskränkta skattskyldigheten fått byta namn
till obegränsat skattskyldig. Begreppet obegränsat skattskyldig finns i 3 kap.
3-5§§ IL. Just begreppet obegränsat skattskyldig är nytt i
skattelagstiftningen, men motsvarar i stort sett KL och SIL: s term för
bosatt. Förut(enligt KL och SIL) användes begreppet bosatt inte bara om de
personer som rent faktiskt var bosatta här i riket utan också i den utvidgade
betydelsen att omfatta de personer som hade väsentlig anknytning eller som
stadigvarande vistades i Sverige. I IL får begreppet bosatt emellertid sin
ursprungliga och mer inskränkta betydelse medan termen obegränsat
skattskyldig är avsedd att omfatta både stadigvarande vistelse och väsentlig
anknytning.6 Uttrycket egentlig bo och hemvist har bytts ut till bosatt, vilket
är tänkt att omfatta både bo och hemvist. Avsikten med IL har dock inte
varit att det skall ske några större ändringar i sak.7

Obegränsat skattskyldig är enligt 3 kap. 3 § IL:

1. Den som är bosatt i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har

varit bosatt här.
                                                
6 Andersson, Mari, Saldén, Enérus Anita, Inkomstskattelagen, En presentation med nyckel,
1: a upplagan, Norstedts juridik AB, Norstedts Tryckeri, Stockholm 2000, s 54.
7 Proposition 1999/00:2 del II, Inkomstskattelagen s 51.
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Personer med anknytning till utländska stats beskickning eller konsulat som
enligt 17 § 2-4 IL är begränsat skattskyldig är ej att anse såsom obegränsat
skattskyldig.

Innebörden för obegränsad skattskyldighet finns i 3 kap. 8 § och innebär att
den som är att anse som obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina
inkomster i Sverige och från utlandet.

1.1.2 Begränsat skattskyldig

Följande personer är enligt 3 kap. 17 § begränsat skattskyldiga:

1. Den som inte är obegränsat skattskyldig.
2. Den som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat i

Sverige eller i övrigt ingår i beskickningens eller konsulatets
personal etc.

3. Make och barn under 18 år till en sådan person som avses i p 2.
4. Den som är personligt tjänare hos sådan som avses i p 2, om han bor

hos denne och inte är svensk medborgare.

I KL eller SIL fanns det ingen direkt definition av vad som avsågs med
begränsat skattskyldig, men i IL framgår det genom att det anses vara
motsatsen till obegränsat skattskyldig. Det kan naturligtvis förefalla mycket
märkligt att alla personer är skattskyldiga i Sverige, men av rent praktiska
skäl avses med begränsat skattskyldig varje person som inte är obegränsat
skattskyldig.8

Begränsat skattskyldiga är skattskyldiga för inkomster som finns uppräknade
i lag, exempelvis inkomst från fast driftsställe eller fastighet i Sverige.9

1.1.3 Bosättningsbegreppet

Även om det finns en ny inkomstskattelag som börjar gälla vid 2002 års
taxering så är det viktigt att förstå, att ändringarna i stort sett endast är av
språklig karaktär och att bosättningsbegreppet i huvudsak är detsamma som
gällde enligt KL och SIL. Bosättningen i Sverige kunde tidigare grunda sig
på tre olika faktorer. Egentlig bo och hemvist, stadigvarande vistelse samt
väsentlig anknytning. Gränsdragningen mellan dessa tre bosättningsgrunder
var av mindre betydelse då person ansågs lika mycket bosatt i Sverige
oavsett vilket kriterier bosättningen grundade sig på.10

                                                
8 Proposition 99/00:2 del II s 57.
9 3 kap. 18 § IL.
10 Pelin, Lars, Internationell Skatterätt ur ett svenskt perspektiv, 2:a upplagan,
Studentlitteratur, Prose Design & Grafik, Lund 2000, s 19.
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Utgångspunkten i detta avsnitt är att bosatt endast skall ersätta egentlig bo
och hemvist. När jag sedan talar om stadigvarande vistelse samt väsentlig
anknytning avses den obegränsade skattskyldigheten. I Johansson/Rabe11

står att ”huvudregeln vid utflyttning från Sverige är, att en person som
tidigare har haft sitt bo och hemvist i Sverige, alltjämt skall anses bosatt här,
om han har väsentlig anknytning till Sverige”. Jag menar dock att ordvalet
”alltjämt bosatt” inte är korrekt eftersom syftet med att inskränka begreppet
bosatt är att utesluta väsentlig anknytning under detta begrepp. Att en person
har väsentlig anknytning till Sverige innebär inte att han/hon fortsättningsvis
skall anses bosatt här, men däremot att personen ifråga fortfarande skall
anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Innebörden är naturligtvis
densamma, men jag menar att om det nu finns till syfte att den nya
inkomstskattelagen skall vara bättre rent språkligt så måste också termerna
hållas isär annars faller hela syftet om att bosatt skall ha en inskränkt
betydelse.

1.1.3.1 Bosatt

Enligt 3 kap. 3 § IL anses en person som obegränsat skattskyldig i Sverige
om denne är bosatt här i riket. Begreppet bosatt ersätter egentlig bo och
hemvist. Att termen bosatt numera utgör huvudregel innebär inte att det
skall ske några ändringar i sak. Detta bosättningskriterium skapar sällan
några problem då det oftast är mycket lätt att avgöra om en person är bosatt i
Sverige eller ej. Begreppet har faktiskt aldrig blivit föremål för någon
rättslig prövning. De personer som omfattas av begreppet är främst de
personer som rent faktiskt och fysiskt bor i Sverige och som normalt
tillbringar sin dygnsvila här. Bosatt i Sverige anses även den person som är
mantalsskriven här samt har någon form av permanent bostad här i riket.
Även om en person inte är folkbokförd i Sverige kan denne ändå
skatterättsligt anses såsom bosatt här. Ytterligare en förutsättning för att
person skall anses bosatt här i riket är att personen själv anser sig som bosatt
här. Vid tillämpningen av detta rekvisit är medborgarskapet utan betydelse.
Inte heller tillfälliga utlandsvistelser påverkar bedömningen. 12

1.1.3.2  Stadigvarande vistelse

Personer som inte är bosatta i Sverige, men som stadigvarande vistas här i
riket anses som obegränsat skattskyldiga.13 Innebörden av begreppet
stadigvarande vistelse fanns inte direkt definierat i KL och gör så inte heller
i IL, utan dess innebörd har främst vuxit fram genom praxis. I förarbeten till
KL14 har det ansetts att en sammanhängande vistelse i Sverige på sex
månader eller mer får anses såsom stadigvarande. Tillfälliga avbrott saknar
betydelse. Vad som anses utgöra tillfälliga avbrott är oklart. Praxis har på
                                                
11 Johansson,  Rabe s 228.
12 Tivéus s 40, Pelin s 19-20.
13 3 kap 3§ IL (53 § anv. p1, 68 § KL).
14 Proposition 1927:102, Förslag till Kommunalskattelag s 258 samt bilaga 3 s 46.
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detta område inte skapat någon vägledning. Syftet med vistelsen i Sverige
eller utom riket är helt utan betydelse. Inte heller skälen till att en vistelse
kan komma att överstiga sex månader spelar någon roll. Flyktingar är
exempel på personer som anses vistas stadigvarande här i riket. Det är den
faktiska vistelsen och tidslängden som är avgörande. Om en person har till
avsikt att stanna i Sverige fem månader, men om vistelsen av någon
anledning förlängs ytterligare en månad, anses personen ifråga som
obegränsat skattskyldig redan från första dagen. Huruvida sex månaders
perioden infaller under ett och samma kalenderår saknar betydelse.
Begreppet stadigvarande vistelse har oftast underordnad betydelse i de fall
svenska medborgare är inblandade i denna typ av tvist.15

Problem uppstår ofta i de fall den skattskyldige uppehåller sig en kortare tid
i Sverige, men regelbundet gör avbrott för att vistas utomlands. Även om
praxis är liten på detta område med tillfälliga avbrott finns ett och annat
intressant avgörande. I ett fall från 199716 fann RegR att en regelmässig
vistelse med tre övernattningar per vecka i Sverige ansågs grunda bosättning
här i riket. Vidare menade RegR att kortare avbrott för besök i hemlandet
eller för konsultation med utländsk arbetsgivare, inte bröt kontinuiteten.
Vistelsen måste däremot ske genom någon typ av fast arrangemang. Med det
avsågs att den skattskyldige måste ha fast utgångspunkt för sin vistelse här i
riket, det kan vara lägenhet eller hotellrum som hyrts under en längre tid.
Personer som reser runt i landet, s k handelsresande kan inte anses vistas
stadigvarande i Sverige.17

1.1.3.3 Väsentlig anknytning

Själva uttrycket väsentlig anknytning tar främst sikte på de fall person inte
anses bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande. Reglerna om väsentlig
anknytning har störst betydelse vid utflyttning och då framförallt i
anslutning till avresan från Sverige och tiden därefter. Begreppet tar sikte
både på svenska och utländska medborgare som tidigare varit bosatta i
Sverige.18 Bakgrunden till att väsentlig anknytning fick en plats i KL var
främst som ett led i att motverka skenbosättning utomlands.19 Det blev dock
senare ett självständigt rekvisit för att fastställa huruvida bosättning i
Sverige förelåg eller inte. Person som aldrig varit bosatt i Sverige kan inte
under några omständigheter anses ha väsentlig anknytning till Sverige och
således konstituera bosättning.

1.1.3.4 Anknytningsfaktorer

                                                
15 Rabe, Johansson, s 231.
16 RÅ 1997 ref 25.
17 Riksskatteverket, Handledning för internationell beskattning, Svenska tryckcentralen AB,
Avesta 2000, s 31.
18 3 kap. 3,7 §§ IL(53 § anv p 1 2st KL).
19 Proposition 1966:127, Förslag till lag om ändring ni kommunalskattelag s 27.
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För att avgöra huruvida person skall anses ha väsentlig anknytning till
Sverige eller ej finns en rad anknytningsfaktorer angivna i lagen.20 Dessa
faktorer tar främst sikte på den utflyttades subjektiva avsikt att återvända till
Sverige. Praxis kring dessa anknytningsfaktorer är både stor och relevant,
men det finns emellertid inte utrymme att behandla dessa
anknytningsfaktorer i vidare bemärkelse.21 De omständigheter som skall
beaktas för att avgöra väsentlig anknytning är:

   -     om personen är svensk medborgare,
- hur länge personen varit bosatt i Sverige före utflyttningen,
- om en person blivit obegränsat skattskyldig i utlandet,
- vistelsen utomlands endast är en följd av studier eller sjukdom,
- personen innehar en åretruntbostad i Sverige,
- den utflyttade har sin familj kvar i riket,
- person som efter utflyttningen har ett ekonomiskt engagemang i

Sverige,
- innehav av fast egendom i Sverige,
- förekomsten av en permanentbostad i utlandet.
- andra jämförliga förhållanden med ovan nämnda

anknytningsfaktorer.22

För att avgöra väsentlig anknytning är det inte tillräckligt att en av de ovan
nämnda anknytningsfaktorerna är uppfyllda. Det skall ske en samlad
bedömning i varje enskilt fall, av alla omständigheter som kan ha betydelse
för väsentlig anknytning. De faktorer som framför allt får stor betydelse är
bostad i Sverige och eventuella ekonomiska band. Även om en persons
anknytning till Sverige är väsentlig kan det på olika grunder ändå finnas en
starkare anknytning till ett annat land. Olika omständigheter tillmäts olika
vikt. Naturligtvis är det inte rimligt att en person som aldrig varit bosatt i
Sverige, men som engagerar sig så pass mycket ekonomiskt i Sverige för
den skull anses som obegränsat skattskyldig i Sverige.23

I praxis24 har det emellertid ansetts att en person som haft varaktig bo och
hemvist i USA, men också haft väsentlig anknytning till Sverige ansetts som
bosatt här i riket enligt 53 § KL även om anknytningen till USA ansågs
starkare.

                                                
20 3 kap. 7§ IL(53§ anv. p 1 2st KL).
21 Praxis som kan vara relevant för att avgöra väsentlig anknytning. Förekomsten av
bostadsband, RÅ 1974 ref 97, RÅ 1982 Aa 110. Förekomsten av ekonomiska band se RÅ
1972 ref 46 samt Rå 1992 not 367.
22 Riksskatteverket, 2000 s 32.
23 Proposition 1984/85:175, Om nya bosättningsregler i skattelagstiftningen samt nya regler
vid beskattning av lön vid utlandstjänstgöring s 11.
24 RÅ 1989 ref 118.
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Bedömningen av väsentlig anknytning sker med beaktande av de
förhållanden eller faktorer som var gällande under beskattningsåret. Det som
inträffar därefter är i stort sett utan betydelse.25

Vad som är att anse som liknande förhållanden är oklart. Svenska
revisorssamfundet(SRS) menar emellertid att syftet bakom IL i detta fall inte
har varit att på något vis ändra gällande rätt.26

1.1.3.5 Femårsregeln

När reglerna om väsentlig anknytning blir aktuella gäller en särskild
bevisbörderegel också kallad presumtionsregel.27 Presumtionsregeln, vilken
också brukar benämnas femårsregeln innebär att en person presumeras
såsom bosatt i Sverige, om han/hon är svensk medborgare eller om personen
varit bosatt här sammanlagt tio år före utflyttningen och minst fem år från
utflyttningen förflutit. Det är fem år som skall förflyta från avresedagen och
det är den faktiska avresedagen som har betydelse. Vanligtvis får den
skattskyldiges egna uppgifter ligga till grund för bedömningen. I vissa fall
kan folkbokföringen vara till viss hjälp.28

För den skattskyldige finns det möjligheter att redan innan femårsperioden
löpt ut visa att det inte föreligger väsentlig anknytning. Det är således den
skattskyldige som hade bevisbördan de första fem åren och först därefter går
bevisbördan över på skattemyndigheten. Regeln tar sikte på såväl svenska
som utländska medborgare med reservationen att för personer med utländskt
medborgarskap krävs att de varit bosatta i riket minst tio år. Lyckas den
skattskyldige en gång visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige
är personen inte längre att anse som obegränsat skattskyldig. Det finns dock
inget som hindrar att han/hon vid en senare prövning får anknytning till
Sverige och åter anses obegränsat skattskyldig eftersom reglerna om
väsentlig anknytning prövas årligen. Utfallen kan därför variera från år till
år. Det finns inga som helst krav på att det skett en fysisk förflyttning
tillbaka till Sverige för att det skall bli tal om återbosättning. Det krävs dock
att anknytningen skall ha blivit så stark att den framstår som väsentlig.29

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att en person enligt den interna
rätten anses bosatt i Sverige inte utesluter möjligheten att personen ifråga
också kan anses bosatt i ett annat land enligt det landets interna rätt. Här får
dubbelbeskattningsavtalet stor betydelse.30

                                                
25 Riksskatteverket, 2000 s 33.
26 Proposition 1999/00:2 del II s 53.
27 3 kap. 7§ IL(53§ anv. p 1 3st KL).
28 Tivéus s 40ff.
29 Johansson, Rabe, s 228-229.
30 Se kapitel 2.
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1.2 Undantag från obegränsad skattskyldighet

Personer som är att anse såsom obegränsat skattskyldiga i Sverige med stöd
av de tre ovan nämnda kriterierna skall beskattas i Sverige för samtliga
inkomster oavsett varifrån de härrör. Även om en person anses såsom
obegränsat skattskyldig finns det inkomster som under särskilda
förutsättningar undantages från beskattning.31 De inkomster som främst
undantages är de som beror på tillfällig anställning och vistelse utomlands
under en begränsad tid. Skattefrihet kan erhållas antingen med stöd av
sexmånadersregeln eller ettårsregeln.32 Det skall erinras om att båda dessa
undantagsregler förutsätter att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig
på någon av ovan nämnda grunder, men p g a anställning utomlands uppbär
lön33 eller liknande förmåner som under vissa förutsättningar undgår
beskattning i Sverige. Ytterligare krav för reglernas tillämplighet är att den
skattskyldige är anställd eftersom reglerna inte är tillämpliga på
egenföretagare. Det är vidare utan betydelse om inkomsten betalas ut från
Sverige eller utlandet samt vilken nationalitet arbetsgivaren har.34

Varken sexmånadersregeln eller ettårsregeln har blivit föremål för stora
ändringar i IL utan motsvarar i sak den bestämmelse som fanns i 54 § 1 st f i
KL. Den stora skillnaden är att det i IL inte längre finns något krav på att
anställningen måste skett hos en utländsk arbetsgivare. Det som är relevant
för regelns tillämplighet är att det finns ett anställningsförhållande.35

1.2.1 Sexmånadersregeln

Huvudregeln för skattebefrielse är sexmånadersregeln.36 För att den skall bli
tillämplig krävs det först och främst att anställningen och vistelsen
utomlands varat minst sex månader. I samband med 1990 års skattereform
kom kravet på att inkomst som intjänats utomlands skall ha blivit föremål
för beskattning i verksamhetslandet.37

Syftet bakom regeln har inte varit att skapa hel skattebefrielse utan att
förhindra den skattskyldige från att bli skattebefriad i såväl hemviststaten
som i verksamhetslandet. Det finns ingen gräns på hur hög skatten i
verksamhetslandet måste vara för att regeln skall bli tillämplig.
Sexmånadersregeln gäller även för personer anställda inom den offentliga
sektorn även om dessa ofta är undantagna enligt gällande
dubbelbeskattningsavtal. Av sexmånadersregeln omfattas däremot inte

                                                
31 3 kap. 9,11§§ IL(54 § KL).
32 3 kap. 9 § IL(54§ anv. p3. KL).
33 Med lön jämställs förmåner som fri bil och bostad som den skattskyldige kan komma att
åtnjuta i verksamhetslandet under samma period som ersättningen i pengar utgår.
34 Lindencrona, Lodin mfl, 1999, s 477.
35 Proposition 1999/00:2 del II s 54.
36 3 kap 9 § IL(54 § anv. p 3 KL).
37 Pelin s 29.
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personer som är anställda ombord på svenskt fartyg eller svenskt, norskt
eller danskt luftfartyg, med undantag för land eller markpersonal.38

För sexmånadersregelns tillämplighet finns inga krav på att den
skattskyldige fullgör sin anställning i ett och samma land utan det är fullt
möjligt att ha flera olika anställningar så länge beskattning sker i varje
verksamhetsland. Det måste även framhållas att det är bara den del av lönen
som beskattas i verksamhetslandet som är skattebefriad. Om en person
jobbar i två länder, men av någon anledning endast ett land beskattar
inkomsten så kommer Sverige att beskatta den del av inkomsten som ej
beskattats utomlands medan den del av inkomsten som redan har beskattas
inte kan bli föremål för svensk beskattning. Att det redan skett en
beskattning utomlands ligger på den skattskyldige att visa.  Förmåner som
erhålls utöver lönen, men som istället ges ut i Sverige skall inte omfattas av
skattefriheten, under förutsättning att förmånen inte redan har beskattats i
verksamhetslandet.39

1.2.2 Ettårsregeln

Ettårsregelns införsel på 60- talet var tänkt att förhindra personer som
arbetade utomlands att bli beskattade både i Sverige och
verksamhetsstaten.40

Eftersom kravet på beskattning utomlands i vissa fall kan medföra problem,
genom att det i vissa länder inte finns någon inkomstbeskattning och för att
svenska företag ändå ska kunna ha möjlighet att rekrytera svensk arbetskraft
kan en anställningsinkomst som inte beskattas i verksamhetslandet med stöd
av ettårsregeln bli skattebefriad.41

Kraven är att anställningen och vistelsen utomlands varat sammanhängande
minst ett år i ett och samma land. Detta är vanligt för exempelvis personer
som arbetar inom SIDA eller andra biståndsprojekt. Vid en bokstavstolkning
av  3 kap. 9 § IL skulle det kunna uppfattas som att en skattebefrielse kräver
att det är fråga om en och samma anställning under hela utlandsvistelsen. I
praxis42 har däremot flera anställningar inom en och samma koncern
godtagits.

Ettårsregeln tillåter således dubbel skattefrihet även i de fall
verksamhetslandet valt att inte beskatta inkomsten. Krav för regelns
tillämplighet är att verksamhetslandet i sin interna lagstiftning eller genom

                                                
38 Pelin s 31.
39 Lindencrona, Lodin mfl s 478.
40 Pelin s 29.
41 Johansson, Rabe, s 232.
42 RÅ 1982 1:34, RÅ 1979 1:63.
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administrativ praxis saknar bestämmelser om att beskatta löneinkomst till
utländska arbetstagare.43

Till skillnad från sexmånadersregeln gäller ettårsregeln inte för anställda
inom stat eller kommun med undantag för de fall det rör sig om statlig eller
kommunal tjänsteexport.44 Det kan exempelvis vara personer anställda på
tipstjänst eller systembolaget. Bevisbördan för att inkomsten är undantagen
beskattning ligger på den skattskyldige.45

1.2.3  Kortare avbrott av utlandsvistelsen

Inte heller bestämmelserna om kortare avbrott och oförutsedda händelser har
ändrat sig sedan sin införsel 1985.  Såväl sexmånaders- som ettårsregeln blir
direkt tillämplig f r o m att den skattskyldige lämnat bosättningslandet om
avsikten är att anställningen och vistelsen skall vara sex månader eller ett år.
Det finns alltså inget krav på att vistelsen i verksamhetslandet måste pågått
viss tid för att skattefrihet skall inträda. Givetvis gäller att ovan nämnda
faktorer är uppfyllda. Det finns emellertid som krav för reglernas
tillämplighet att anställningen och vistelsen måste vara av sammanhängande
natur. Huvudregeln är att om den skattskyldige av någon anledning avbryter
sin anställning och vistelse utomlands, kommer denne återigen bli föremål
för svensk beskattning. Det är däremot tillåtet att göra vissa kortare uppehåll
utan att tiden bryts.46

I 3 kap. 10 § IL finns detaljerade regler om vad som avses med kortare
uppehåll och vad som medges utan att tidsperioden för den skull skall anses
bruten. Med kortare avbrott avses främst semester, tjänsteuppdrag eller
liknande i Sverige eller i annat land än verksamhetslandet. Antalet dagar
som den skattskyldige kan vistas utom verksamhetslandet hänger ihop med
hur lång anställningen och vistelsen är. För varje hel månad som
utlandsvistelsen varar ges högst sex dagar i Sverige per hel månad eller
maximalt 72 dagar per anställning ifråga om en och samma
utlandstjänstgöring per år. Dagarna får läggas ihop och tas ut när som helst
med undantag för början eller slutet av vistelsen anställningen. En person
som arbetar utomlands i två år kan naturligtvis inte vistas i Sverige 144
dagar i slutet på år två. Ankomst och avresedagar räknas in i vistelsetiden
och del av dag jämställs som hel dag. Dagarna behöver inte fördelas jämt,
det mest väsentliga är att gränsen inte överskrids. Givetvis är det tillåtet att
vistas i Sverige fler dagar en månad och färre dagar en annan. Andra skäl till
uppehåll än de som finns i ovan nämnda lagrum kan medföra att
sexmånadersregeln och ettårsregeln sätts ur spel.47

                                                
43 3 kap. 9 § IL(53 § anv p 3 KL).
44 Med detta menas att det rör sig om en från övrig offentlig verksamhet klart avgränsad
affärsverksamhet.
45 Pelin, s 32.
46 Lindencrona, Lodin mfl s 479.
47 Riksskatteverket, 2000 s 47-48.
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Departementschefen48 har beskrivit kortare uppehåll såsom normal semester
och tjänsteresor som inte är alltför omfattade i antal och längd. Allt under
förutsättning att anställningen alltjämt pågår. Hänsyn till regelns innehåll
och syfte måste tas i de fall beskattning skett i anställningslandet och mindre
vikt bör då fästas vid vistelsetiden i andra länder än Sverige.

Om det visar sig att vistelsen måste avbrytas p g a faktorer som den
skattskyldige inte kunnat råda över finns i 3 kap. 13 § IL en särskild, s k
säkerhetsventil. Den innebär att om en beskattning skulle visa sig vara
oskälig sätts inte reglerna ur spel. Det kan vara händelser som är av
personlig art, t ex den skattskyldiges egen eller anhörigs sjukdom. Det kan
vidare vara yttre omständigheter såsom strejk, krig eller naturkatastofer. I
vilken mån det får anses föreligga liknande omständigheter får avgöras i
praxis. Även om det i vissa fall faktiskt bör visas viss välvilja av
skattemyndigheten finns det ändå som absolut krav att avbrottet av
utlandsvistelsen verkligen beror på något av ovan nämnda faktorer. En
lindrigare sjukdom som hade kunnat behandlas på den ort dit arbetstagare
skickats skall inte vara tillräckliga skäl för att avbryta utlandsvistelsen utan
att skattefriheten för den skull upphör.49

Rekvisitet uppenbart oskäligt bör tillämpas restriktivt i de fall vistelsen bara
pågått en kortare tid. Endast i de fall villkoren med en liten marginal inte
blivit uppfyllda p g a omständigheter den skattskyldige ej kunnat råda över
skall säkerhetsventilen bli tillämplig.50

I ett fall från 199851 hade en person tillbringat 2,5 månad på fartyg i
oceanfart när denne fick avbryta p g a sjukdom. RegR hade att ställning till
huruvida det var att anse såsom oskäligt att låta beskattning ske i Sverige.
RegR ansåg att skattefrihet förelåg med stöd av säkerhetsventilen och att det
således förelåg skattefrihet.

En person som exempelvis hade anställning i Kuwait, men som p g a Iraks
invasion fick avbryta sin anställning kan vara en omständighet som anses
utgöra tillräckligt skäl för att den inkomst som intjänats i Kuwait ändå skall
undantas från svensk beskattning.52

                                                
48 Proposition 1984/85:175 s 30.
49 ibid s 30-31.
50 ibid s 31.
51 RÅ 1998 not 130.
52 Johansson, Rabe, s 232.
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1.3 Lagen(1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta

1.3.1 Allmänt

Person som inte anses bosatta här, vistas här stadigvarande eller har
väsentlig anknytning hit kallas för begränsat skattskyldig. Att en person är
begränsat skattskyldig innebär som huvudregel att han/hon inte är
underkastad den svenska beskattningen fullt ut, utan det är endast de i IL
särskilt uppräknade inkomster och tillgångar som blir föremål för svensk
beskattning. Sverige har valt att behålla beskattningsrätten för de inkomster
som anses ha sitt ursprung i riket och således får anses ha en sådan relation
till Sverige att beskattningsrätt anses befogat. Själva gränsdragningen för
vilka inkomster som skall belastas med svensk inkomstskatt eller inte har
främst berott på resonemanget om att de personer som inte är bosatta i
Sverige inte heller tar del av den offentliga verksamheten i Sverige. Det är
därför inte rimligt att låta personer som inte är bosatta här i riket betala för
något de inte kan åtnjuta.53

Personer som inte är bosatta i riket, men ändå har inkomster från Sverige
omfattas av lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta. Denna lag är mest känd som SINK, vilket också är benämningen i
fortsatta framställningen.

Ansvaret för att det sker en inbetalning av den särskilda inkomstskatten till
staten ligger på den arbetsgivare som betalar ut den skattepliktiga
inkomsten. I de fall utbetalaren finns utom riket är det istället den
skattskyldige själv som har att ansvara för att skatten betalas in. I några
andra fall än de som nyss nämnts kan den skattskyldige inte göras
betalningsansvarig för SINK.54

1.3.2 Vem är skyldig att betala skatt enligt SINK ?

I 3 § SINK anges klart och tydligt tre villkor för att personer skall vara
skyldiga att betala denna särskilda inkomstskatt. För det första skall det vara
en fysisk person. Juridiska personer kan aldrig bli skattskyldiga enligt SINK.
Vidare krävs det att personen är bosatt utomlands. Med det avses att
personen ifråga naturligtvis kan tillbringa dagarna här i riket, men får inte ha
sin nattliga vila i Sverige. Det tredje och sista kravet är att inkomsten måste
vara skattepliktig enligt 5 § SINK. Inkomsten får alltså inte vara
skattebefriad med stöd av 183 dagars regeln eller p g a  att den omfattas av
annan lag.55

                                                
53 Mattson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, 12:e upplagan, Norstedts Juridik
AB, Stockholm 1997 s 76-77.
54 Proposition 1990/91:107, Om beskattning av tjänst från Sverige m.m. s 26.
55 Riksskatteverket, 2000 s 73.
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Personer som jobbar åt svenska staten eller svensk kommun kommer således
att beskattas för detta i Sverige eftersom staten velat behålla
beskattningsrätten i den mån de själva är löneutbetalare.56

De personer som omfattas av reglerna i SINK är främst utlänningar som
tillfälligt arbetar i Sverige eller som på annat sätt har tillgångar här. Det är
inte ovanligt att personer som tidigare varit bosatta i Sverige, men som
således inte kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige är skattskyldiga
enligt SINK.

1.3.3 Undantag från beskattning

I 6 § SINK finns en uppräkning av de inkomster som ej blir föremål för
beskattning i Sverige trots att inkomsterna hör samman med arbete här i
riket. Den mest omtalade undantagsregeln är den s k 183- dagarsregeln
också kallad montörregeln. För att 183- dagarsregeln skall bli tillämplig
krävs att inkomsten måste utgått p g a anställning eller uppdrag hos annan
än den svenska staten eller kommunen. Därefter får den anställde vistas
högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod  i Sverige. Det finns inga krav
på att de tolv månaderna har något samband med kalenderåret. Vidare skall
ersättningen ha betalats av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige
eller på dennes vägnar. Inte heller får ersättningen belasta fast driftsställe
som arbetsgivaren har i Sverige. Om alla tre villkoren är uppfyllda kommer
inkomsttagaren att beskattas i sin hemviststat och skattefrihet i arbetsstaten
uppnås. 183 dagarsregeln är från början hämtad från OECD:s modellavtal
och dagarna räknas således efter det sätt som föreskrivs i modellavtalets
artikel 15 p 2. I begreppet vistas räknas ankomst- och inresedagar in oavsett
om någon verksamhet utövas eller ej under denna tid.57

Inkomster som enligt kap. 8,11,15,28 IL (19 § KL) undantas från skatteplikt
kan aldrig bli föremål för beskattning med stöd av reglerna i SINK.

1.3.4 SINK i förhållande till EG-rättens
diskrimineringsförbud

En person som är bosatt utomlands och som utför avlönat arbete i Sverige är
skattskyldig för denna inkomst.58 Som nämnts innan är SINK uppbyggd på
källstatsprincipen, därmed utgår en definitiv källskatt på 25% på
bruttobeloppet. Ett viktigt särdrag med SINK är att den inte medger några
avdrag, d v s vare sig grundavdrag, avdrag för resekostnader, allmänna
avdrag såsom periodiska understöd eller för dubbel bosättning. Inte heller
ges personer som pendlar över sundet för arbete i Sverige någon möjlighet

                                                
56 5§ SINK.
57.Tivéus s 55.
58 5§ SINK.
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att utnyttja en skattereduktion som kan uppstå i inkomstslaget kapital. Det
bör dock nämnas att resekostnadsersättningar inte är skattepliktiga enligt 6 §
2p SINK, vilket kan motivera varför denna typ av avdrag inte är möjliga.59

Själva avsikten med att inte tillåta avdrag är för att minska de
informationsproblem som kan uppstå då den svenska skattemyndigheten har
att bedöma huruvida avdrag härrör från andra länder och det inte finns
möjlighet att beakta den totala skattesituationen som den skattskyldige
skapat utomlands.60

Eftersom beskattningen sker i Sverige enligt SINK och inga avdrag medges
kan det vid första anblicken ses som att det strider mot EG- rättens
diskrimineringsförbud. Att det inte kan ses som direkt diskriminering är
uppenbart eftersom reglerna i SINK inte gör skillnad på nationalitet. Frågan
är om SINK istället kan anses utgöra indirekt diskriminering eftersom de
som drabbas idag är de nya pendlarna som i det svenska skattesystemet
behandlas på ett mindre förmånligt sätt.

I många situationer är det naturligtvis mer fördelaktigt att beskattas enligt
SINK, men som kommer framgå nedan kan det också uppstå situationer då
beskattningen blir hårdare för personer som endast är obegränsat
skattskyldiga.

1.3.4.1 Den EG-rättsliga icke diskrimineringsprincipen

Även om de direkta skatterna inte i vidare mån blivit föremål för
harmonisering inom EU så finns det bestämmelser i EG-rätten som indirekt
kan påverka varje medlemsstats interna skatterätt. Det är särskilt reglerna
som förbjuder diskriminering som blir aktuella. EG- domstolen är inte
främmande för att tillämpa denna princip på inkomstskatteområdet.61 Syftet
bakom diskrimineringsbestämmelserna är att skydda de fyra friheterna62

samt att förhindra att diskriminering sker p g a  nationalitet.

För det första skall det slås fast att SINK aldrig kan vara diskriminerande för
svenska medborgare. Diskrimineringsprincipen tar inte sikte på
diskriminering mellan svenska medborgare. Den negativa särbehandlingen
måste ske av andra EU medborgare än medborgare i verksamhetsstaten. Det
finns alltså inget som hindrar att en medlemsstat skattemässigt behandlar
sina egna medborgare annorlunda. Det som kan skapa konflikt är istället att
medborgare i andra stater blir underkastade en sämre skattemässig
behandling än de obegränsat skattskyldiga i landet.63

                                                
59 Skattenytt 1995 s 727 s 729.
60 Proposition 1990/91:107 s 26.
61 Pelin s 229.
62 Den fria rörligheten för tjänster, varor , arbetskraft och kapital.
63 Engholm-Jacobsen, Jens Olav, Pedersen, Jan, Siggaard, Kurt, Winther-Sörensen, Niels,
Skatteretten 3, 2:a upplagan, Narayana Press, 1995, s 370.
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Efter EG-domstolens dom i Schumacker- målet64 har beskattningen av
inskränkt skattskyldiga gränsgångare skapat stora diskussioner.
Schumacker- målet kan idag sägas ha mindre betydelse eftersom det
nordiska dubbelbeskattningsavtalet protokollet VI 65 redan innehåller
bestämmelser om gränsgång.

Schumacker målet handlade om en belgisk medborgare som var bosatt i
Belgien, men arbetade och uppbar all sin inkomst från Tyskland. Som
inskränkt skattskyldig i Tyskland förvägrades han vissa skattelättnader som
var kopplade till hans personliga förhållanden och familjesituation. EG-
domstolen slog fast att det stred mot art 48 i Romfördraget (numera art 39 i
Amsterdamfördraget) eftersom en medlemsstat inte får tillämpa föreskrifter
som leder till en hårdare beskattning av arbetstagare, vilka är medborgare
och bor i en annan stat och som utför avlönat arbete i verksamhetsstaten,
jämfört med de arbetstagare som bor i verksamhetsstaten.66

1.3.4.2 Person och familjerelaterade avdrag

Ett grundläggande krav för diskrimineringsförbudets tillämpning är att
reglerna i SINK skall beakta den skattskyldiges personliga förhållanden
samt familjesituation för att avgöra om avdrag är möjligt eller ej. De person-
och familjerelaterade avdragen är knutna till individen. Av
Shumackerdomen framgår inte klart och tydligt vad som egentligen menas
med detta uttryck. Periodiskt understöd är exempel på avdrag som har
anknytning till personen och dennes familj. Skillnaden mellan SINK och
Schumacker- målet är dock att SINK överhuvudtaget inte medger några
avdrag oavsett om de är person- eller familjerelaterade.67

Även om det verkar mest naturligt att låta den stat i vilket arbetet utförs ge
möjligheter till avdrag(vilket inte är fallet med SINK) så slogs det fast i
Schumacker –målet att det viktiga för person- och familjerelaterade
avdragen är att de ges möjlighet att göra avdrag i någon stat. Det kan inte
anses vara diskriminering om det är möjligt att göra denna typ av avdrag i
något av länderna.

Problemen blir tydliga i de fall arbetsinkomsterna i Sverige inte är så stora.
Skillnader skattemässigt är att beskattningsunderlaget minskar i den mån
den skattskyldige har rätt att göra avdrag. Det kan exempelvis vara så att en
person tjänar endast 60 000 kr i Sverige. Vid tillämpning av SINK(25%* 60
000 SEK ) blir skatten 15 000 SEK. Vid tillämpning av IL(ca 33%*60 000
SEK) blir skatten ca 20 000. Men om personen hade fått göra ett avdrag på
10 000 SEK hade skatten istället blivit(60 000-10 000=50 000*25%)12 500
SEK. Detta visar klart och tydligt att de i många lägen inte är mer förmånligt

                                                
64 Mål C-279/93 Schumacker [1995] ECR I- 225.
65 SFS 1996:1512.
66 Skattenytt 1995 s 727 s 727-728.
67 Skattenytt 1995 s 727 s 728.
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att bli beskattad med SINK. Dock är SINK mycket förmånlig i de situationer
inkomsterna är så pass stora att avdragen spelar mindre roll.

1.3.4.3 Källrelaterade avdrag

För att gränsgångare skall kunna åberopa EG-rättens diskrimineringsförbud
måste huvuddelen av inkomsten härröra från källor i verksamhetsstaten. Så
som SINK ser ut idag saknar personer som är bosatta i Danmark och med
arbete i Sverige möjligheter att göra några avdrag alls. Orsaken är att den
inkomst personen tjänar i Danmark kanske inte är för liten för att kunna
utnyttjas till att göra avdrag. Vanligtvis tjänar personer som pendlar över
sundet hela eller i alla fall en mycket stor del av sin inkomst i det land de
huvudsakligen arbetar.

Till skillnad från de person- och familjerelaterade avdragen, är de
källrelaterade avdragen knutna till inkomstkällan. Exempel på källrelaterade
avdrag är resekostnader. Personer som bor i Sverige och beskattas i
Danmark på grund av arbete där kan inte erhålla avdrag för broavgiften.
Istället gäller det vanliga danska reservavdraget. Om personen ifråga istället
är gränsgångare och beskattas i Sverige kan avdrag för broavgift medges
enligt svenska regler. Värre blir det för de personer som dagligen pendlar till
arbete i Sverige. Dessa kommer beskattas enligt SINK och kan inte erhålla
några som helst avdrag för broavgiften. De personer som inte är
dagpendlare, utan som har huvuddelen av sina övernattningar i Sverige kan
komma att erhålla avdrag för broavgiften under förutsättning att
veckopendlingen pågår längre tid än sex månader eftersom personen då
istället kommer att behandlas som obegränsat skattskyldig i Sverige.68

1.3.4.4 “The rule of reason principen”

Med stöd av ovan nämnda tyder mycket på att SINK faktiskt strider mot
EG-rättens diskrimineringsförbud. Frågan är då om det finns situationer då
det kan anses försvarbart av den svenska staten att SINK faktiskt inte har
några avdragsmöjligheter. Finns det några s k godtagbara skäl för att
reglerna ser ut som de gör. Ett godtagbart skäl skulle kunna vara att
skattereglerna är skapade på visst sätt med hänsyn till ett allmän intresse.
Enda gången EG- domstolen godtagit invändningar som koherens i
skattesystemet är i Bachmann- målet.69 Koherens i skattesystemet innebär
att en bestämmelse är nödvändig för att kunna bevara det interna sambandet
i en stats skattelagstiftning.70

Det  är oklart vilka andra typer av invändningar som svenska staten skulle ha
framgång med vid en framtida prövning inför EG- domstolen. Att den låga

                                                
68 http://www.rsv.se/skm_malmo/op_info_40_skm12.html, 2000-08-28 kl 16:06.
69 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249.
70 Pelin s 231-232.
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skattesatsen i SINK skulle ha framgång är mycket tveksamt eftersom
konsekvenserna i vissa fall blir större än förmånerna.

1.3.4.5 Avslutande synpunkter

Sammanfattningsvis så krävs det för att en gränsgångare skall kunna
åberopa EG-rättens diskrimineringsförbud att fyra olika rekvisit är
uppfyllda. För det första krävs det att skattereglerna( i detta fall SINK)
beaktar den skattskyldiges personliga förhållanden och familjesituation. För
det andra måste huvuddelen av inkomsten härröra från källor i
verksamhetsstaten. Det skall vidare vara frågan om en negativ
särbehandling. Det får inte heller vara så att skattereglerna är utformade på
ett visst sätt för allmän intresset.

Efter Schumacker-domen så valde Danmark att anpassa sina interna
beskattningsregler som rör gränsgångare på så sätt att de inte blir sämre
skattemässigt behandlade än de personer som är obegränsat skattskyldiga.71

Reglerna går ut på att den skattskyldige fritt skall kunna välja att få göra
samma person- och familjerelaterade avdrag som de oinskränkt
sakttskyldiga gör. Förutsättning för att en skattskyldig skall få göra detta val
är att 75% av inkomsten tjänas in i Danmark.72

För de arbetstagare som får hela eller iallafall nästan hela sin inkomst från
det land de är yrkesverksamma och inte uppbär tillräckliga inkomster i den
stat de är bosatta för att där kunna utnyttja avdrag som är person- eller
familjerelaterade skall inte behandlas på ett mindre förmånligt sätt än de
personer som är bosatta i verksamhetsstaten. Även om SINK innebär att
utomlands bosatta blir beskattade med en betydligt lägre skattesats än för
personer som beskattas enligt IL, så finns det enligt SINK ingen möjlighet
till några avdrag. Då Sverige, till skillnad från Danmark inte anpassade sina
interna skatteregler i samband med Schumacker domen finns det risk att
SINK vid en prövning av EG- domstolen riskerar att anses såsom
diskriminerande. Kanske menar EG- domstolen att SINK med sin avsaknad
av avdragsmöjligheter hämmar den fria rörligheten, vilket EG- domstolen
skulle ha mycket svårt att acceptera.

                                                
71 Kildeskattloven, Lov nr. 377 af 18/5 1994, avsnitt IA, 5A-5D§§.
72 Michelsen, Aage, Internationalskatteret, 2:a upplagan, Förlag GadJura, Köpenhamn 1996,
tryck Martin A/A Christiansfeld, s 140.
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2 Dubbelbeskattningsavtalsrätt

2.1 Internationell dubbelbeskattning

Eftersom stater tillämpar olika beskattningsprinciper finns det risk för att en
inkomst kan komma att bli beskattad hos en och samma person mer än en
gång. Exempelvis kan en person som är bosatt i Sverige också vara
amerikansk medborgare. Denne personen blir då obegränsat skattskyldig i
Sverige p g a bosättning här, men blir också oinskränkt skattskyldig i USA
p g a sitt amerikanska medborgarskap enligt nationalitetsprincipen. Den
internationella dubbelbeskattningen blir en följd av att stater endast
tillämpar sina interna regelverk. Även om det i den svenska interna
skatterätten strävas efter att åstadkomma skatteregler som inte skapar
dubbelbeskattning uppkommer sådan ändå. Det är därför mycket viktigt att
förstå innebörden av hur dubbelbeskattning undviks och på vilket sätt det
skall ske.73

Den internationella dubbelbeskattningen skiljer sig från den ekonomiska
dubbelbeskattningen på så sätt att en ekonomisk dubbelbeskattning är en
effekt av lagstiftningen i en stat, medan den internationella
dubbelbeskattningen är en följd av lagstiftningen i två eller flera stater, samt
en av lagstiftaren icke avsedd effekt. Vid internationell dubbelbeskattning
blir en person utsatt för hårdare beskattning än vad som skulle blivit fallet
om skatteobjektet eller skattesubjektet endast beskattats i en stat.74

2.1.1  Inledning

Till följd av att samarbetet över gränserna ökat har även
dubbelbeskattningsavtalen fått en mer tydlig och framträdande roll. Sverige
är ett av de länder som i stort sett har dubbelbeskattningsavtal med alla
ekonomiskt betydelsefulla stater. Numera är dubbelbeskattningsavtalen ett
normalt inslag i de flesta internationella transaktioner. Initiativtagare till
dubbelbeskattningsavtalens tillkomst är ofta personer inom näringsliv.
Svenska företag är duktiga initiativtagare som ofta i samband etablering i ett
annat land finner att det kan saknas avtal som reglerar beskattning mellan
staterna. Naturligtvis skiljer sig dubbelbeskattningsavtalen åt beroende på
vilka stater som är avtalsparter.75

Dubbelbeskattningsavtalen kan vara antingen bilaterala eller multilaterala
samt fullständiga eller partiella. Skillnaden mellan fullständiga och partiella
                                                
73 Tivéus s 16.
74 Mattson s 127, Pelin s 114.
75 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1:a upplagan Juristförlaget,
Stockholm, 1994 s 12.
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är att det sistnämnda endast omfattar vissa inkomster, medan de fullständiga
i stort sett reglerar alla slags inkomster och förmögenhet. Sverige ingick sitt
första fullständiga bilaterala avtal med tyska riket år 1928.76

Exempel på multilateralt avtal är det nordiska dubbelbeskattningsavtalet där
fem stater är inblandade.77

Dubbelbeskattningsavtal är folkrättsliga avtal. Stater kan därför inte med
stöd av den interna rätten underlåta att följa ett dubbelbeskattningsavtal.
Dubbelbeskattningsavtalen utgör bindande rätt för de skattskyldiga,
skattemyndigheter och skattedomstolar.78

2.1.2 Metoder för att undvika dubbelbeskattning

Det finns två huvudmetoder för att undanröja dubbelbeskattning. Dessa är
exemptmetoden samt creditmetoden. Exemptmetoden innebär att
hemviststaten inte beskattar sådan inkomst som enligt
dubbelbeskattningsavtalet får beskattas i källstaten(stat från vilken
inkomsten härrör). Exemptmetoden förekommer i två former, full
exemption samt exemption with progression. Full exemption innebär att stat
helt avstår från beskattning. För svensk del är detta vanligt främst i samband
med den svenska interna sexmånadersregeln. Vid exemption with
progression, numera också kallad alternativ exempt så förbehåller sig
hemviststaten rätten att beakta även den inkomst som enligt
dubbelbeskattningsavtalet endast får beskattas i källstaten. Även
creditmetoden, också kallad avräkningsmetoden finns i två former, full
credit och ordinary credit. Full credit innebär, att det är hemviststaten som
från den inländska skatten medger avräkning för hela det skattebelopp som
redan betalats i utlandet. Ordinary credit innebär, att det utländska
skattebeloppet, som hemviststaten medgett avräkning för begränsas till den
del av skatten i hemviststaten som belöper på den inkomst som får beskattas
i källstaten.79

2.1.3 Förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och
intern rätt

Skattefrågor som har någon form av anknytning till utlandet regleras inte
enbart i intern lagstiftning eller genom dubbelbeskattningsavtal. Det är
viktigt att förstå det samspel som råder mellan dessa. Den mest centrala
regeln i förhållandet mellan intern rätt och dubbelbeskattningsavtal är den   s
k gyllene regeln. Denna regel innebär att ett dubbelbeskattningsavtal endast
kan begränsa ett stats rätt att beskatta, aldrig utvidga den rätten.80

                                                
76 Pelin, s 109.
77 SFS 1996:1512.
78 Lindencrona, Lodin mfl  s 502.
79 Johansson, Rabe, s 245.
80 Lindencrona, 1994 s 24.
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Dubbelbeskattningsavtalen är som nämnts innan ett folkrättsligt avtal och
utgör från den interna rätten ett särskilt rättssystem som skall tillämpas
parallellt med detta. Dubbelbeskattningsavtalen har till syfte att fördela
beskattningsrätten mellan stater så att ingen person skall utsättas för
beskattning mer än en gång för en och samma inkomst. Vidare skall de
verka för att förhindra internationell skatteflykt.81

Det finns idag en särskild lag( SFS 1996:161) med vissa bestämmelser om
tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal. Denna lag har till syfte att
klargöra att beskattning i Sverige skall ske enligt de sätt som föreskrivs i de
interna reglerna i första hand. Om det därefter blir tvist mellan stater om
vilken stat som har beskattningsrätt skall dubbelbeskattningsavtalen avgöra.
Många dubbelbeskattningsavtal är utformade med bakgrund av OECD:s
modellavtal även om detta modellavtal endast är rena rekommendationer.
Det finns däremot en önskan av flertalet stater om att OECD:s modellavtal
skall vara bindande just för att det skulle kunna skapa en så enhetlig
dubbelbeskattningsrätt som möjligt.82

                                                
81 Johansson, Rabe, s 237.
82 ibid.
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3 Det nordiska
dubbelbeskattningsavtalet83

Bilaterala dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst och förmögenhet har
funnits ända sedan 1930- talet. Det första nordiska land som Sverige ingick
dubbelbeskattningsavtal med var Finland 1931. Efterhand ingick sedan
Sverige dubbelbeskattningsavtal med Danmark(1932), Island(1937) och
Norge(1947). Frågan om ett multilateralt dubbelbeskattningsavtal
diskuterades redan på 1960- talet. Det var dock först den 22 mars 1983 som
det första multilaterala avtalet undertecknades mellan Sverige, Danmark,
Finland, Norge och Island för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet.84

Detta avtal kom alltså att ersätta de bilaterala dubbelbeskattningsavtal som
funnits mellan de nordiska länderna sedan 1930- talet. Efter mycket
ändringar och omförhandlingar gäller idag det fjärde multilaterala nordiska
dubbelbeskattningsavtalet( det första 1983, det andra 1987 och det tredje
1989). Till stor del innehåller avtalet samma regler som gällde 1989, men
vissa viktiga ändringar har gjorts. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet
bygger till stor del på OECD:s modellavtal. De avvikelser som finns bottnar
främst i att avtalet är multinationellt.  Utan att gå in på alla smärre ändringar
skall den fortsatta framställningen främst koncentrera sig på de
gränsgångarregler som finns i det nya dubbelbeskattningsavtalet. Det skall
också nämnas att det inte finns någon bestämmelse om gränsgångare i
OECD:s modellavtal.

3.1 Gränsgångare

Det är inte enbart det höga skattetrycket i Sverige som leder till att folk
väljer att ta arbete i ett annat land utan också att möjligheten för arbetstagare
att söka sig förbi den svenska gränsen och arbeta i annan stat har ökat.
Norden har i stort sett sedan 50-talet haft en mer eller mindre gemensam
arbetsmarknad. Men det är inte alla som helt vill bryta upp den trygghet som
arbetstagaren och dennes familj skapat i sitt bosättningsland och därför är
gruppen gränsgångare inte helt obetydlig. Detta har naturligtvis också lett till
specifika frågeställningar och de problem som uppstår grundar sig på att en
person ofta har anknytning till flera stater.

Beträffande stater som gränsar till varandra är det vanligt att anställda bor i
en stat, men arbetar i en annan. Bakgrunden till detta kan exempelvis vara
att en individ icke erhåller arbete i sin hemviststat p g a hög arbetslöshet där

                                                
83 SFS 1996:1512.
84 Proposition 1983/84 :19, Om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland,
Island och Norge s 130.
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eller att personen ifråga får bättre betalt i ett annat land. I Centraleuropa där
landgränsen är gemensam mellan exempelvis Tyskland och Frankrike är det
mycket vanligt att bo i en stat och arbeta i en annan. Skillnaden mellan
gränsgångare och personer som helt flyttar till en annan stat är att en
gränsgångare fortfarande är obegränsat skattskyldig i den stat han/hon bor,
men p g a vissa särskilda regler kommer beskattningen se annorlunda ut.
Vad det gäller arbete inom de nordiska länderna är det
dubbelbeskattningsavtalet från 1996 som reglerar vad som gäller för
gränsgångare.85 I och med att reglerna till viss del skiljer sig åt beroende på
vilka länder som är inblandade kommer det i den skattemässiga
framställningen fortsättningsvis ske en separat behandling av respektive stat.

För att anses som gränsgångare och omfattas av de speciella reglerna i
dubbelbeskattningsavtalet räcker det inte med att bo i ett land och arbeta i ett
annat. I det nordiska dubbelbeskattningsavtalet protokoll VI finns krav som
måste vara uppfyllda för att anses som gränsgångare.

3.2 De särskilda villkoren i protokollet punkt VI
i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet86

I det nuvarande nordiska dubbelbeskattningsavtalet gäller som huvudregel
att inkomst av enskild och offentlig tjänst beskattas i den stat arbetet
utförs.87 I protokollet har det emellertid tagits in särbestämmelser som berör,
s k gränsgångare. Personer som uppbär inkomst från samma land som
han/hon är bosatt i kommer att bli beskattad enligt det landets skatteregler
eftersom personen ifråga är obegränsat skattskyldig där. Men i de fall
personen ifråga arbetar i ett annat land än där han/hon är bosatt kan
beskattning i vissa fall ske i hemviststaten och inte i det land arbetet utförs.
För att beskattning i hemviststaten skall bli möjligt krävs det att villkoren i
protokollet VI är uppfyllda.88Att hemviststaten har getts beskattningsrätt är
främst p g a de särskilda förhållanden som gäller för gränsgångare.
Vanligtvis har gränsgångare sin starkaste personliga anknytning till den
kommun där personen i fråga har sin familj och bostad.89

Med gränsgångare avses person som är bosatt i ett land och pendlar till sitt
arbete i en angränsande stat. Inkomsten90 som tjänas in i det andra landet än
där personen är bosatt skall vara att hänföra till varaktigt personligt arbete.
Med det avses att själva anställningsförhållandet skall utgöra den

                                                
85 SFS 1996:1512.
86 ibid
87 Art 15 och 19 i  nordiska dubbelbeskattningsavtalet.
88 Det är dessa villkor som stadgar den s.k. gränsgångarregeln.
89 Proposition 1971:72, Kungliga Majestäts proposition angående godkännande av avtal
mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet s 46.
90 Gränsgångarregeln omfattar såväl inkomst av enskild tjänst som inkomst av offentlig
tjänst.
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huvudsakliga sysselsättningen. Det viktiga är att det finns en avsikt att
anställningen skall vara den anställdes huvudsakliga sysselsättning.
Personen skall vidare regelmässigt uppehålla sig i sin fasta bostad. Med
regelmässigt uppehålla sig avses att den skattskyldige minst en gång i
veckan uppehåller sig i sin fasta bostad i den avtalsslutande stat där han/hon
har hemvist. Vistelsen i hemviststaten skall omfatta minst två dagar med
minst en övernattning. Del av dag jämställs med en hel dag. Denna
presumtion utgör normalfallet och som kommer framgå nedan finns det
undantag som kan vara tillåtna.91

Bakgrunden till att villkoret om att vistelsen i den fasta bostaden måste vara
regelmässig är för att man från tillämpningen velat utesluta vissa fall som i
strid med bestämmelsernas syfte annars skulle kunna omfattas.92

En person som en gång blivit gränsgångare kan inte bli av med sin
gränsgångar identitet enbart p g a kortare avbrott. Detta finns uttryckligen
reglerat i art 31 p 5 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Vad som är att
anse såsom kortare avbrott är en kompromiss mellan behöriga myndigheter i
de stater som vill ha beskattningsrätten. I förhållande till Danmark innebär
det att kortare avbrott i tjänstgöringen får vara:

- högst 18 månader per barn p g a föräldraledighet,
- sammanlagt högst 12 månader under en period om 36 månader för

annan ledighet än p g a sjukdom. Exempelvis arbetslöshet eller
tjänstledighet för studier.

Frånvaro som beror på sjukdom är inte att anse som avbrott, även om
sjukfrånvaron överstiger ovanstående tidsangivelser. Det enda krav som
finns är att personen i fråga behåller sin anställning under tiden han/hon är
sjuk.93

Det skall observeras att personer som under en kortare period har sitt
huvudsakliga arbete i den stat de har hemvist riskerar att förlora sin
gränsgångarstatus eftersom det inte är att se som kortare avbrott.

Med beaktande av svårigheten att fastställa vad som anses utgöra landgräns
mellan Danmark och Sverige finns således inget krav att person skall ha
hemvist i kommun som gränsar till landgräns, eller på att arbetet måste
utföras i en kommun som gränsar till landgräns för att anses såsom
gränsgångare. Jämför längre fram om vad som gäller för gränsgångare i
Norge och Finland där detta krav finns.94

                                                
91 Proposition 1989/90:33, Om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna s 32,
protokollet p 4.
92 Proposition 1971:172 s 47.
93 http://www.rsv.se/skm_malmo/op_info_14_skm12.html, 2000-09-04 kl 10:10.
94 Pelin s 200.
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Det finns ingen bestämmelse i OECD: s modellavtal som tar sikte på just
gränsgångare. Det kan upplevas som lite märkligt eftersom behovet av att
reglera dessa specifika förhållanden inte enbart är aktuellt inom norden. Det
är som nämnts innan en mycket vanlig företeelse inom Centraleuropa att
arbetskraft jobbar över gränser. Grundprincipen enligt OECD:s modellavtal
att löneinkomster skall beskattas i arbetslandet hänger samman med
arbetsgivarens avdragsrätt för löneutbetalningar. Dels så kommer lön, skatt
och social trygghet att följa ett och samma lands system.

För att anses såsom gränsgångare, under förutsättning att ovan nämnda
villkor är uppfyllda finns inget krav på att personen har särskilt
medborgarskap. En belgisk medborgare kan vara bosatt i Danmark och
arbeta i Sverige och ändå anses vara gränsgångare och beskattas i
hemviststaten(under förutsättning att personen blev gränsgångare före 1/1
1997).

3.3 F d gränsgångarregeln mellan Sverige och
Danmark

Under många år önskade Danmark att upphäva den s k gränsgångarregeln
och i stället låta löneinkomster bli beskattade i den stat arbetet utfördes.
Förhandlingar fördes bilateralt mellan Sverige och Danmark. Sverige hade
för enkelhetens skull gärna velat behålla ett enhetligt system gentemot
samtliga nordiska grannländer. Danmark menade emellertid att det var en
vedertagen princip att löneinkomst alltid beskattades i den stat där arbetet
utförts. Såväl SINK som OECD:s modellavtal bygger på denna grundtanke.
Efter flera års förhandlingar och Danmarks klart uttalade vilja att upphäva
denna regel upphörde så gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark att
gälla den 1/1 1997.95

I förhållande till Danmark kommer personer som den 1/1 1997 och därefter
oavbrutet uppfyller villkoren i punkterna 2 och 3 i protokollet punkt VII
respektive punkt VIII i 1989- års dubbelbeskattningsavtal anses som
gränsgångare och beskattas enligt de särskilda reglerna. Vidare så måste
arbetet ha pågått under en sammanhängande tid av minst sex månader.

Upphävandet av gränsgångarregeln påverkar endast nya pendlare. Några
andra personer än de som den 1/1 1997 var gränsgångare kan efter detta
datum inte bli det. Om den skattskyldige  av någon anledning inte längre kan
anses vara gränsgångare finns ingen möjlighet att vid ett senare tillfälle
komma att åtnjuta de särskilda gränsgångarreglerna.

Personer som inte är att anse såsom gränsgångare kommer beskattas för sina
löneinkomster i arbetslandet. Även om det kan tyckas att gränsgångarregeln

                                                
95 Bekräftelse av överenskommelsen finns i Art 31 p 5 i det nordiska
dubbelbeskattningsavtalet.
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har mindre betydelse mellan Sverige och Danmark så finns den fortfarande
kvar gentemot de övriga nordiska länderna. Det finns alltså fortfarande
personer som är att anse såsom gränsgångare i lagens mening. Mot bakgrund
av att det är en internationellt vedertagen princip att beskatta löneinkomster i
arbetslandet hade det blivit svårt för Sverige att i längden vägra Danmark att
beskatta enligt den principen. Avsaknaden av landsgräns var också en av
orsakerna till att Danmark tidigt ville avskaffa gränsgångarregeln mellan
Sverige och Danmark.96

3.4 Vad gäller för personer som pendlar mellan
Danmark och Sverige, men som inte är att anse
såsom gränsgångare ?

Bara för att gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark upphävts
innebär det inte att folk slutat pendla över sundet, snarare tvärtom.
Byggandet av Öresundsbron har skapat nya valmöjligheter för personer på
båda sidor sundet och transportsättet utgör inte längre ett problem för att
arbeta och bo på olika sidor sundet. Personer som börjat pendla efter 1/1
1997 och således inte uppfyller villkoren i protokoll VI  p 2 och 3 träffas av
helt andra beskattningsregler än de som enligt nyss nämnda protokoll är att
anse såsom gränsgångare. Detta avsnitt skall inte behandla den särskilda
broregeln som kom att ersätta gränsgångarregeln och som omfattade
personer och företag delaktiga i brons färdigställande.97

För att avgöra vilka bestämmelser som skall tillämpas görs det skillnad på
personer som veckopendlar och de som dagpendlar, samt under hur lång tid
pendlingen kommer att pågå.

3.4.1 Veckopendlare

Personer som under veckorna arbetar i Sverige, men som regelmässigt 98

vistas i sin fasta bostad i Danmark kommer enligt artikel 15 i det nordiska
dubbelbeskattningsavtalet beskattas i det land arbetet utförs, d v s Sverige.
Eftersom personen är bosatt utomlands kommer reglerna i SINK att bli
tillämpliga. Skattesatsen är 25% på bruttolönen. Dessa personer kan aldrig
bli beskattade i hemviststaten då de är ”nya” pendlare. För att SINK skall få
tillämpas krävs det att den sammanhängande vistelsen i Sverige inte
överstiger sex månader. Visar det sig att den sammanhängande vistelsen
överstiger sex månader kommer personen ifråga anses vistas i Sverige
stadigvarande med stöd av de svenska interna reglerna och således beskattas
som obegränsat skattskyldig här i riket. Även om vistelsen överstiger sex
månader, men inte är sammanhängande gäller SINK. Det kan bli stora

                                                
96 Proposition 1983/84:19 s 148-149.
97 http://www.rsv.se/skm_malmo/op_info_10_skm12.html, 2000-08-28 kl 18:30.
98 Vad som avses med regelmässigt se kap 3.2.



29

skillnader mellan att beskattas enligt SINK eller för både kommunal och
statlig inkomstskatt. Det är därför av stor vikt att förstå vilken roll
tidsaspekterna har. Skattekonsekvenserna kan alltså variera från SINK: s
25% till en marginalskatt på ca 58%(statlig inkomstskatt på 20% på lönebit
från 232 700 till 374 000 SEK och i den mån inkomsten överstiger 374 100
SEK blir den statliga inkomstskatten 25%, den kommunala skatten varierar
mellan 30-33%).

3.4.2 Dagpendlare

3.4.2.1 Bor i Danmark och pendlar till arbete i Sverige

Genom Öresundsbrons öppnande ökade möjligheten för personer att lättare
ta sig hem till sin bostad efter arbetets slut. Naturligtvis kan det av praktiska
skäl vara nödvändigt att bo på annan ort. För personer som överhuvudtaget
inte övernattar i Sverige utan som dagligen åker hem till sin fasta bostad i
Danmark är begränsat skattskyldiga i Sverige och skall omfattas av reglerna
i SINK. Personer som endast betalar SINK har som nämnts innan inte rätt
till några som helst avdrag. För dagpendlare spelar det ingen roll om arbetet
i Sverige pågår kortare eller längre tid än sex månader eftersom dessa aldrig
kan bli att anse såsom obegränsat skattskyldiga i Sverige även om arbetet
pågår längre tid än sex månader.

Danmark har utnyttjat sin rätt att enligt dubbelbeskattningsavtalet ensidigt
ändra metodbestämmelser för att undanröja dubbelbeskattning. Gentemot de
övriga nordiska länderna gäller för Sveriges del att enskild tjänst beräknas
med utgångspunkt från creditmetoden. Att Danmark ändrat till credit har
störst betydelse för de danskar som utför vissa uppgifter på distans,
exempelvis kanske jobbar deltid eller extraknäcker i hemvistlandet. Hela
poängen med SINK försvinner eftersom det blir dansk skatt med avräkning
för de 25% som betalats i Sverige. Dagpendlare som bor i Danmark och
enbart arbetar i Sverige är således inte socialförsäkrade i Danmark utan i
arbetslandet Sverige. Dessa personer kommer inte beröras av Danmarks byte
från exempt- till creditmetoden . De betalar fortsättningsvis 25% skatt i
Sverige.99

Exempel:
Om vi utgår ifrån att en dansk medborgare har hemvist i Danmark och skall
år 2000( för att utesluta gränsgångare) arbeta 3 dagar i veckan i Sverige för
sin danske arbetsgivare. Hur kommer då beskattningen se ut?
Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet art 15 p 1 får inkomst som
huvudregel beskattas i den stat arbetet utförs, i detta fall Sverige. Undantag
från denna huvudprincip finns stadgat i artikel 15 p 2 och gäller vid
korttidsarbete då den s k  183- dagarsregeln kan bli tillämplig. Om
villkoren i 183- dagarsregeln är uppfyllda kommer den skattskyldige endast
att beskattas i Danmark. Förutsättningen för det är att vistelsen inte
överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar

                                                
99 http://www.rsv.se/skm_malmo/op_info_44_skm12.html 2000-09-14 kl 14:05.
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under beskattningsåret i fråga. Det är endast de dagar då den anställde
faktiskt vistas i arbetslandet som räknas. All vistelsetid räknas in oavsett om
den är relaterad till verksamheten eller inte. Om den skattskyldige i detta
fall endast arbetar tre dagar i veckan och endast vistas här de tre dagarna
faller han in under 183- dagars regeln. Det finns dock ytterligare
förutsättningar för regelns tillämplighet. Ersättningen skall betalas av
arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar.
Ersättningen får inte belasta fast driftsställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i Sverige. Det får inte heller vara fråga om uthyrning
av arbetskraft. I den mån 183- dagarsregeln inte kan tillämpas kommer
inkomsten att beskattas i Sverige. Eftersom den skattskyldige inte har
hemvist i Sverige kommer reglerna i SINK att bli tillämpliga. Inkomsten
kommer att beskattas med en skattesats på 25 % . Om man utgår från att
den skattskyldige endast arbetar i Sverige och inte övernattar här utan har
sin nattvila i Danmark kan personen i fråga aldrig bli obegränsat
skattskyldig i Sverige oavsett hur lång tid arbetet pågår. För de fall den
skattskyldige bor i Sverige under veckorna och endast tillbringar två dagar i
veckan med en övernattning i Danmark och vistelsen överstiger sex
månader kan personen i fråga komma att anses såsom obegränsat
skattskyldig i Sverige

3.4.2.2  Bor i Sverige och pendlar till arbete i Danmark

Personer som är bosatta i Sverige är enligt svensk intern rätt obegränsat
skattskyldiga för alla inkomster oavsett varifrån de härrör.100 Med tanke på
att arbetet utförs i Danmark måste reglerna i det nordiska
dubbelbeskattningsavtalet undersökas lite närmre. I detta fall kan givetvis
inte reglerna i SINK bli tillämpliga eftersom de endast tar sikte på personer
som är bosatta utomlands. Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet
kommer den inkomst som tjänats in i Danmark således beskattas där.101 Det
finns dock särskilda undantagsregler som kan bli aktuella. Det är främst
183- dagarsregeln som blir aktuell vid kortvariga arbeten i Danmark och
inkomsten kan då komma att bli beskattad i bosättningslandet. För att så
skall bli fallet krävs att följande villkor är uppfyllda:

- tiden personen vistas i Danmark får inte överstiga 183 dagar under
en 12 månaders period,

- personen får inte arbeta för en dansk arbetsgivare eller för annan
arbetsgivare där lönen belastar fast driftsställe i Danmark,

- det får inte röra sig om uthyrning till dansk arbetsgivare.

Denna regel kallas ofta för montörregeln då det är den typen av människor
som ofta omfattas av regeln och fortsättningsvis beskattas i den stat de har
hemvist.102 Beskattning i hemviststaten är alltså endast möjligt med stöd av
gränsgångarreglerna och 183- dagarsregeln.

                                                
100 3kap. 8 § IL(53 § 1mom. a KL).
101 Artikel 15 i nordiska dubbelbeskattningsavtalet.
102 Art 15 p 2 nordiska dubbelbeskattningsavtalet.
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I de fall ersättningen betalas ut av danska staten eller dess organ för arbete
som utförts i Danmark kommer dessa inkomster att beskattas endast i den
stat varifrån de utbetalats.103

Den som beskattas i Danmark enligt huvudregel kan inte få avdrag t ex för
broavgiften utöver det danska reservavdraget som beräknas schablonmässigt
med utgångspunkt från vägsträckan och helt oberoende av transportsätt.104

Exempel:
Vi utgår i detta exempel från att en svensk medborgare med hemvist i
Sverige skall arbeta 4 dagar i veckan i Danmark och 1 dag i veckan i
Sverige för dansk arbetsgivare. Arbetstagare beskattas enligt art 15 i det
nordiska dubbelbeskattningsavtalet i Danmark för inkomster som härrör
från arbete där. De inkomster som tjänats in i Sverige skall beskattas här.
Eftersom arbetstagaren är bosatt i Sverige är denne också obegränsat
skattskyldig här i riket och SINK kan inte bli aktuell. Enligt art 25 p 6 b
skall den danska inkomsten undantas från beskattning i Sverige. Det finns
däremot ett viktigt undantag i art 25 p 7:2 som innebär att arbetstagarens
totala inkomst kommer att beskattas i Sverige med avräkning för den skatt
som redan betalats i Danmark.

3.5 Särskilda regler för personer anställda på
tåg eller färja som trafikerar Öresund

Personer som är anställda ombord på tåg eller färjor arbetar oftast i både
Sverige och i Danmark och är vanligtvis också bosatta i något av dessa
länder. I många år var beskattningen av den inkomst som anställda på färjor
tjänade beroende av fartygets flagga. F ro m 1/1 2000 har ändringar skett
rörande anställda ombord på svensk/danskt skepp i färjetrafik mellan
Sverige och Danmark. De nya reglerna innebär att den anställde kan komma
att beskattas i såväl bosättningslandet som i det land arbetsgivaren finns. En
person som är bosatt i Sverige, men som är anställd och arbetar åt en dansk
arbetsgivare kommer att beskattas i både Sverige och Danmark. Eftersom
avsikten inte varit att det skall uppstå dubbelbeskattning är det Sveriges
ansvar(hemviststaten) att i detta fall undvika dubbelbeskattning om
personen i fråga har hemvist här i riket. Dubbelbeskattningen undviks
genom att den svenska skatten minskas med den skatt som redan betalts i
Danmark(s k  creditmetoden). Bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalet
gäller under förutsättning att anställningen sker på skepp som uteslutande
trafikerar hamn i Danmark och Sverige.105

Även beträffande anställda ombord på tåg har bestämmelserna ändrats.
Tidigare beskattades lön eller annan liknande ersättning som person uppbar
p g a arbete ombord på tåg, i trafik mellan Danmark och Sverige endast i

                                                
103 Art 19 i nordiska dubbelbeskattningsavtalet.
104 http://www.rsv.se/skm_malmo/op_info_40_skm12.html, 2000-08-28, kl 116:06.
105 http://www.rsv.se/skm_malmo/art_arkiv_91_2000_skm12.html 2000-09-14 kl 14:29.
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hemviststaten.106 För att undvika en uppdelning  av inkomster så får
beskattning idag istället ske i den stat arbetsgivaren har hemvist. Inkomsten
får även beskattas i den stat den anställde har hemvist. I de fallen skall
hemviststaten undanröja eventuell uppkommen dubbelbeskattning.
Exempelvis kommer en person med hemvist i Sverige, men anställd av
danske Stadsbaner(DSB) att beskattas i Danmark. För anställda ombord på
tåg gäller förutom att tågen skall ske i reguljär gränsöverskridande trafik
uteslutande mellan Danmark och Sverige också ett krav på att arbetet skall
utföras i båda länderna under en och samma dag. Eftersom de flesta personer
som är anställda av SJ har hemvist i Sverige och de allra flesta anställda av
DSB har hemvist i Danmark innebär det i normalfallet att beskattning endast
kommer ske i en staterna. Det land arbetsgivarens har som hemvist kommer
alltså att vara avgörande.107

3.6 Gränsgångarregeln mellan Sverige och
Norge

3.6.1  Att bo i Sverige och arbeta i Norge

Enligt art 15 p 1 i dubbelbeskattningsavtalet får beskattning av inkomster
ske i den stat arbetet utförts. Till skillnad mot vad som gäller gentemot
Danmark finns gränsgångarregeln kvar i förhållande till Norge. Pendlare
mellan Norge och Sverige kan även idag vara att anse såsom gränsgångare.
Gränsgångarregeln utgör ett undantag från huvudregeln i art 15 och 19 om
att beskattning sker i arbetsstaten. Reglerna om gränsgång finns i protokollet
punkt VI. Eftersom kriterierna till viss del skiljer sig åt än vad som gäller
gentemot Danmark kommer det nedan till viss del ske en återgivelse av
redan nämnda villkor.

Med gränsgångare avses som nämnts innan personer som är bosatta i en stat
och som pendlar till arbete i angränsade stat. En gränsgångare kommer
endast beskattas i sin hemviststat, detta oavsett var arbetsgivaren har sin
hemvist och oavsett arbetsperiodens längd. För att anses som gränsgångare
skall personen ha hemvist i en kommun i Sverige som gränsar till
landsgränsen mot Norge. Arbetet skall vidare utföras i en kommun i Norge
som gränsar mot den svenska landsgränsen. Det finns däremot inget krav på
att arbetskommun och bosättningskommun måste gränsa gentemot varandra.
Det krävs däremot att inkomsten som förvärvats i Norge utgått     p g a
personligt arbete och att personen ifråga regelmässigt uppehåller sig i sin
fasta bostad där han/hon har hemvist.108 Vad som avses med regelmässigt

                                                
106 Proposition 1996/97:44,  Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna s 53.
107 Proposition 1999/00:17, Avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda
ombord på färjor och tåg m.m. s 8-9.
108 Nordiska dubbelbeskattningsavatalet, protokollet VI p 3.
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uppehålla sig samt vad som gäller vid kortare avbrott har redan behandlats i
kapitel 3.2.

Sammanfattningsvis så beskattas person som bor i Sverige och är
gränsgångare, i Sverige. Är personen inte gränsgångare sker beskattning i
den stat arbetet utförs d v s Norge.

3.6.2 Att bo i Norge och jobba i Sverige

Person som uppfyller villkoren i protokollet punkt VI är att anse såsom
gränsgångare och skall således beskattas i sin hemviststat. SINK blir inte
tillämplig annat än i de fall person inte anses såsom gränsgångare då
arbetslandet har rätt att beskatta enligt artikel 15. SINK gäller då fullt ut och
beskattning sker i Sverige med en skattesats på 25%. SINK kan emellertid
bli tillämplig på exempelvis sjukpenning eller d yl enligt 5 § SINK. Orsaken
till det är att gränsgångare beskattas i den stat de har hemvist, men omfattas
av socialförsäkringssystemet i den stat de arbetar.

För personer som är bosatta i en norsk kommun som inte gränsar till Sverige
och som dagligen pendlar till sitt arbete i svensk gränskommun beskattas
enligt reglerna i SINK. Även om personen ifråga istället veckopendlar till
sitt arbete i den svenska gränskommunen skall SINK bli tillämplig om
pendlingen inte överstiger sex månader. I den mån pendlingen överstiger sex
månader kommer personen att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige
och beskattas fullt ut enligt de interna reglerna.109

3.7 Gränsgångarregeln mellan Sverige och
Finland

Vad det gäller gränsgångare i förhållande till Finland skiljer sig inte reglerna
i någon större bemärkelse än vad som gäller i förhållande till Norge.
Gränsgångare som bor i Sverige och arbetar i Finland kommer att beskattas i
sin hemviststat Sverige under förutsättning att ovan nämnda villkor är
uppfyllda. I förhållande till Finland infördes i det nya
dubbelbeskattningsavtalet en utvidgning av gränsgångarregeln. Förut gällde
avtalet bara enskild tjänst, men numera omfattas även inkomst av offentlig
tjänst. Person som är att anse som gränsgångare kan beskattas för inkomst
av offentlig tjänst i det land han/hon är bosatt. Detta är ett undantag från
huvudregeln att offentlig tjänst endast beskattas i den stat den utbetalas
ifrån.110 Personer som inte är att anse som gränsgångare, men som har
hemvist i Finland och arbetar i Sverige kommer att beskattas för lön som de
uppbär p g a offentlig tjänst i den stat de uppbär lönen (Sverige).111

                                                
109 http://www.rsv.se/skm_goteborg/foretag/socialavgifter_mm_utland_skm14.html, 2000-
09-14 kl 09:20.
110 Proposition 1996/97:44 s 53 samt protokollet VI p 2.
111 Art 19 i nordiska dubbelbeskattningsavtalet.
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4  Den sociala tryggheten

4.1 Allmänt

Det är inte enbart beskattningskonsekvenser som är viktigt för personer som
flyttar inom gemenskapen eller som väljer att bo och arbeta i skilda stater.
Även reglerna om sociala förmåner är av stor betydelse för företags
etableringsbeslut och enskildas val av arbets- och bosättningsplats. Det är
bra att ha kunskap om vilket socialt skydd som finns eller framförallt att det
faktiskt finns ett socialt skydd att tillgå. Socialförsäkringsskyddet varierar
mellan olika stater och det är därför viktigt att titta på varje enskilt land för
sig. För personer som arbetar och bor i samma land uppstår vanligtvis inga
bekymmer då de omfattas av lagstiftningen i det land de är bosatta. Det är
främst beträffande de personer som arbetar utomlands som reglerna ser lite
annorlunda ut.

Inom EU finns det ett väl utvecklat system av regler som är till för att
samordna medlemsstaters olika regler om social trygghet. Denna
samordning har till syfte att ge ett tillfredsställande skydd just för de
personer som flyttar från ett EU land till ett annat eller som av någon annan
anledning kan ha anknytning till mer än ett trygghetssystem. Reglerna är till
för att lösa konflikter som annars hade kunnat uppstå p g a länders olika
system för social trygghet.112

I många länder är den avgörande faktorn för rätt till olika sociala förmåner
beroende av bosättningen. Det finns däremot regler inom EU som ger rätt
till förmåner enbart med stöd av att man förvärvsarbetar inom gemenskapen.
Det är noga med att hålla isär det bosättningsbegrepp som gäller inom
skatterätten och det som gäller inom området för social trygghet. Reglerna
om bosättning för socialförsäkring finns för Sveriges del reglerat i SofL och
övriga internationella överenskommelser såsom EG- rättens regler samt
socialförsäkringskonventioner.

Rätten till sociala förmåner regleras för medborgare i EU/EES- land av EU
reglerna i förordning 1408/71. Personer bosatta i ett nordiskt land, men som
inte är medborgare i EU/EES omfattas av den nordiska konventionen istället
för av EG rätten.

                                                
112 Socialstyrelsen, EG rätten och  socialtjänsten, Norstedts förlag, Stockholm, 1996, s 16-
17.
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4.2 EG:s regler om social trygghet

4.2.1  Förordning 1408/71

Sveriges åtaganden ifråga om social trygghet i förhållande till andra länder,
dels för utländska medborgare som bor eller vistas i Sverige, dels för
svenska medborgare som bor eller vistas utomlands reglerades innan
inträdet i EU genom svensk lagstiftning samt genom bilaterala och
multilaterala konventioner mellan Sverige och andra länder. Dessa
konventioner har i dag (genom EU inträdet) mer eller mindre förlorat sin
betydelse.113

De egentliga reglerna om social trygghet finns i rådets förordning (EEG) nr
1408/71 om tillämpningen av system för social trygghet när anställda,
egenföretagare och deras familjer flyttar inom gemenskapen. Till denna
förordning finns även en tillämpningsförordning (EEG) nr 574/72. Inträdet i
EU innebär att den förstnämnda förordningen skall gälla fullt ut i dess
lydelse och tolkas efter de principer EG- domstolen dragit upp. Även om
Sverige har möjlighet att besluta om huvuddragen i de regler som rör
arbetsmarknads- och socialpolitiken så sätter EG- rätten vissa gränser för det
nationella handlingsutrymmet. Så fort en arbetstagare rör sig över gränserna
påverkas en medlemsstat i första hand av EG- rätten.114

EG domstolen har i ett antal fall115 framhållit att en medlemsstat inte i
vilken utsträckning som helst kan bestämma i vilka fall den nationella
lagstiftningen är tillämplig. Även om det är upp till den nationella
lagstiftningen att närmre utforma kraven för att få tillhöra ett nationellt
system för social trygghet så får reglerna inte avvika från de
gemenskapsrättsliga principerna. Exempelvis får inte villkor om anslutning
till nationella regler kräva bosättning i landet. Finns denna typen av villkor
kommer lagvalsreglerna i förordning 1408/71 ersätta dessa villkor med
arbete i den berörda staten. I den mån EG- rätten inte är tillämplig finns det
naturligtvis inget som hindrar att denna typ av bosättningskrav tillämpas.116

Den fria rörligheten inom EU betyder inte enbart att det är de direkta
hindren som måste avskaffas. Medlemsstater är även skyldiga att verka för
att indirekta hindren undanröjs så att möjligheten till fri rörlighet över
nationsgränsen inte inskränks. Med indirekta hinder avses främst sådana

                                                
113 SOU 1993:115, Social trygghet och EES, Slutbetänkande av utredningen om
socialförsäkringen och EG s 83.
114 Johansson, Karl Magnus(red), Sverige i EU,1:a upplagan, SNS förlag, Fälth&Hässler,
Smedjebacken 1999 s 214.
115 Mål C-266/78 Brunori [1979] ECR 2705, Mål C- 110/79 Coonan [1980] ECR 2729,
Mål C- 70/80 Vigier [1981] ECR 229, Mål C- 275/81 Koks [1982] ECR 3013, Mål C-
254/84 de Jong [1986] ECR 671, Mål C- 349/87 Paraschi [1991] ECR I-4501, Mål C-
29/88 Schmitt [1989] ECR 581, Mål C- 245/88 Daalmeijer [1991] ECR I –555.
116 Proposition 1998/99:119, Förslag till ny socialförsäkringslag s 157-158.
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omständigheter som kan bidra till att möjligheterna till fri förflyttning
begränsas. Det kan vara så att personer inte vågar eller vill söka arbete i ett
annat land  p g a rädslan för att förlora sin sociala trygghet som de för
närvarande innehar i det land de är bosatta.

Det finns inte någonstans i förordning 1408/71 bestämmelser som upprättar
en gemensam socialförsäkring eller arbetsrätt. Bidrag såsom socialbidrag,
pensioner, nivån på olika bidrag samt utformningen av
socialförsäkringssystemet ligger inte på EU nivå. Denna typen av frågor
beslutas och genomförs helt nationellt.117

Det är möjligt att, om marknaden globaliseras och en enda marknad skapas
inom EU, att så även politiken i vissa fall måste lyftas över de nationella
gränserna. Det är alltså inte helt obefogat att framföra sociala frågor till EU
nivå. Även om de skatter som främst blivit föremål för harmonisering endast
berört de indirekta skatterna är det inte omöjligt att de direkta skatterna kan
bli föremål för harmonisering. Det kan dock ifrågasättas om det kan anses
falla under EU: s kompetensområde.

4.2.1.1 Förhållandet mellan förordning 1408/71 och förordning
1612/68

Det är i rådets förordning (EEG)1612/68 som de grundläggande reglerna om
likabehandling i fråga om sociala förmåner finns. I begreppet sociala
förmåner täcks alla förmåner in oavsett om de har anknytning till en
anställning eller ej. För svensk del omfattar detta begrepp inte enbart
socialförsäkringsförmåner(vilket också omfattas av förordning 1408/71)
utan även äldre- och handikappsomsorg, barnomsorg och socialt bistånd i
form av socialbidrag.

Det är svårt att dra en gräns mellan dessa båda förordningar och själva
tolkningen av begreppet social förmån får i detta fall stor betydelse. Själva
uttrycket social förmån har en vidare innebörd än begreppet social trygghet
och omfattar en mängd förmåner som inte täcks av förordning 1408/71.
Förordning 1408/71 har som nämnts innan till syfte att samordna systemen
för social trygghet dvs socialförsäkringssystemet, medan förordning 1612/68
anger de grundläggande reglerna för rätt till sociala förmåner för migrerande
arbetstagare. För den svenska socialtjänsten är det förordning 1612/68 som
är av intresse. Dock bör läsaren av de båda förordningarna alltid vara
uppmärksam på den gränsdragningsproblematik som råder mellan dem båda
och det är naturligtvis ingen nackdel om man har kunskap om vilka
huvudprinciper respektive förordning vilar på samt vilka konsekvenser som
kan uppstå om en förmån faller utanför någon av förordningarnas
tillämpningsområde.118

                                                
117  Socialstyrelsen s 215 ff.
118 SOU 1993:115 s 25.
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Eftersom arbetet bygger på vilka konsekvenser som uppstår för arbetstagare
som bor i en stat och arbetar i en annan gäller i första hand förordning
1408/71 och mitt syfte har emellertid inte varit att i vidare mån behandla
förordning 1612/68. Det måste ändå nämnas att i den mån en förmån faller
inom tillämpningsområdet för förordning 1408/71 gäller det att den också
uteslutande omfattas av förordning 1612/68. Till skillnad från förordning
1408/71 ger förordning 1612/68 ingen rätt för den anställde att uppbära eller
ta med sig de svenska förmånerna utanför Sverige. T ex kan ett
bidragsförskott endast ges ut i Sverige med stöd av förordning 1612/68.119

Reglerna i förordning 1612/68 finns i syfte att garantera personer en
minimistandard, oberoende av anställning och försäkringstillhörighet.120

4.2.1.2 Principer

Med beaktande av att en av de grundläggande rättigheterna inom EU är den
fria rörligheten så är det viktigt att olika länders socialförsäkringssystem inte
hindrar denna fria rörlighet. Förordning 1408/71 har inte till syfte att frånta
varje enskild stat sina egna regler eller att ens försöka harmonisera. Syftet är
istället att försöka skapa en miniminivå och försöka samordna de olika
länderna enligt vissa grundprinciper.121

Förordningen kan sägas bygga på fyra grundprinciper. En grundläggande
huvudregel inom förordning 1408/71 är att en person som omfattas av
förordningen endast skall omfattas av lagstiftningen i en enda stat.122

Den första principen är likabehandlingsprincipen och innebär att personer
som är bosatta i en medlemsstat skall ha samma rättigheter och skyldigheter
som medlemsstatens egna medborgare.123

Sammanläggningsprincipen är den andra principen och är en princip som
ofta aktualiseras vid förmåner och innebär att om en medlemsstat i sin
lagstiftning har krav på att en anställning skall pågå viss tid för att vara
berättigad till viss förmån skall de perioder som fullgjorts i ett annat land
tillgodoräknas.124

Exportabilitetsprincipen innebär en rätt att både intjäna och uppbära
förmåner vid bosättning i ett annat land. Ett typexempel är person som vid
ålderdom väljer att flytta till varmare land. Denne har då rätt att ta med sig
en redan intjänad rätt och uppbära sin pension i detta andra land.125

                                                
119 Socialstyrelsen, 1996 s 29.
120 ibid s 25.
121 SOU 1993:115 s 181-182.
122 Förordning 1408/71 art 13:1.
123 ibid art 3.
124 SOU 1993:115 s 183-184, förordning 1408/71 art 1 r-s.
125 SOU 1993:115 s 184, förordning 1408/71 art 10.
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Den sista principen är Proratatemporis-principen och ger de personer som
p g a flytt till annat land inte tjänat in rätten till en oavkortad förmån, en rätt
att få behålla så stor andel av förmånen som motsvarar intjänandetiden.126

4.2.1.3 Huvudregeln i förordning 1408/71

I förordning 1408/71 finns i avdelning II artiklarna 13-17, de s k
lagvalsreglerna. Dessa bestämmelser avgör vilket lands lagstiftning som är
tillämplig vid olika situationer av anställning. Statligt anställda är
undantagna från denna huvudregel och omfattas alltid av lagstiftningen i det
land vars förvaltning de tillhör, även om de arbetar i ett annat land.127

Huvudregeln finns i art 13 p 2 a , vilken innebär att personer skall omfattas
av socialförsäkringen i det land han/hon arbetar. Detta är ett uttryck för den
s k lex loci laboris- principen. Denna huvudregel gäller oavsett om den
anställde är bosatt i ett annat land än arbetslandet eller om företaget kommer
från ett annat land. Undantag från denna huvudregel finns för utsända samt
personer som arbetar i mer än en medlemsstat.

Förordning 1408/71 finns inte enbart till för att förhindra att personer kan
komma att omfattas av två eller flera länders lagstiftning utan också se till
att personer inte hamnar mitt emellan eller helt utanför. Det är enligt
förordning 1408/71 inte möjligt att vara försäkrad i flera länder samtidigt,
eller inte i något land alls.128

4.2.1.4 Utsända personer

En utstationerad eller utsänd person, är en person som av ett företag sänds ut
till ett annat medlemsland för att där, för företagets räkning utföra arbete.
Dessa personer skall inte omfattas av lagstiftningen i arbetslandet utan
fortsättningsvis tillhöra socialförsäkringen i det land han/hon normalt sett
arbetar i. Det är det medlemsland där firman har sin huvudsakliga
verksamhet och där anställningsavtalet mellan arbetstagaren och firman
ingåtts vars lagstiftning blir tillämplig. För att detta skall bli möjligt krävs att
arbetet i den stat arbetstagaren sänds ut till inte överstiger tolv månader.
Visar det sig att omständigheter vilka inte kunnat förutses inträffar och att
arbetet kan komma att överstiga tolv månader kan perioden förlängas med
ytterligare tolv månader under förutsättning att samtycke ges av behörig
myndighet i den stat vilken arbetstagaren sänts ut till. Detta samtycke måste
ges innan den första tolvmånadersperioden löpt ut. Ges samtycke kommer
arbetstagaren fortsättningsvis omfattas av nu nämnda lagstiftning fram till
dess att arbetet är avslutat.129

                                                
126 SOU 1993:115 s 120.
127 Förordning 1408/71 Art 13 p 2d.
128 Ström, Björn, Berggren, Rolf, Carle, Björn, Polgren, Roland, Utlandstjänst, 4:e utgåvan
Förlags AB Industrilitteratur, Trydells Tryckeri AB, Laholm 1995, s 260-261.
129 Förordning 1408/71 Art 14 p 1a o b.



39

Om det finns skäl att anta att den utsändes uppdrag kan komma att pågå
längre tid än ett år skall personen som sänds ut redan första dagen
avregistrera sig från svensk försäkringskassa och därmed från första början
tillhöra arbetslandets lagstiftning.

I praktiken har EG- domstolen givit dispens vid utsändning till maximala
fem år. Denna generösa inställning har däremot mötts av kritik och det är
därför tveksamt om det idag går att dra några högre växlar på det. Det verkar
således som om 24 månader är det maximala.130  Ett avgörande villkor för
art 14 p 1 a ,b tillämpning är att arbetstagaren står i ett direkt
anställningsförhållande till det företag som är uppdragsgivare.

I den mån det redan från början står klart att den anställde sänds ut för att
ersätta en annan vars utsändningstid gått ut, kommer arbetstagaren redan
från första dagen omfattas av arbetslandets lagstiftning.131

Exempel:
Om vi exempelvis antar att en dansk medborgare med hemvist i Danmark
skall arbeta tre dagar i veckan i Sverige för sin danske arbetsgivare så gäller
följande: Eftersom arbetstagaren är dansk medborgare och således
medborgare i EU/EES- land avgörs hans/hennes sociala
försäkringstillhörighet i F 1408/71. Hade personen ifråga inte varit dansk
medborgare, men bosatt i Norden(Danmark) hade en nordisk konvention
om social trygghet istället varit tillämplig. Medborgare som arbetar i ett
annat medlemsland än där de är bosatta omfattas av samma rättigheter och
skyldigheter inom socialförsäkringen som arbetslandets egna medborgare.
Huvudregeln är att anställda skall omfattas av socialförsäkringen i endast en
medlemsstat och normalt i det land de arbetar enligt art 13 p 2 a i
förordning 1408/71, oavsett i vilket land den anställde är bosatt. Det finns
dock undantag för de fall personer sänds ut för att arbeta i annan
medlemsstat( art 14 p 1). Om det anses att den danske arbetsgivaren sänder
ut arbetstagaren för arbete i Sverige och arbetet förväntas vara i högst tolv
månader, skall inga avgifter betalas i Sverige utan arbetstagaren kommer
fortsättningsvis omfattas av den danska socialförsäkringen. Även om
personen hade varit gränsgångare skulle resultatet bli detsamma. Enda
skillnaden är att gränsgångaren hade beskattats i Danmark, men varit
socialförsäkrad i Sverige.

4.2.1.5 Arbetstagare som arbetar i två eller flera EU/EES länder

Reglerna om arbete i två medlemsstater finns i förordning 1408/71 art 14 p 2
och utgör ytterligare ett undantag från huvudregeln om att det är arbetslandet
som styr försäkringstillhörighet. För personer som är anställda på företag
vilka bedriver internationell transport verksamhet gäller särskilda
bestämmelser i art 14 p 2a, vilket  inte skall behandlas närmre i denna
framställning. Personer som arbetar i två medlemsländer, varav ett arbete är

                                                
130 Ström, Berggren mfl, Utlandstjänst s 264-265.
131 Lotta Westerhäll, Social trygghet och migration, 1:a upplagan, Nerenius& Santérus
Förlag AB, Norstedts tryckeri, Stockholm 1995, s 158.
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förlagt till det land arbetstagaren är bosatt, kommer om viss del av arbetet
utförs i bosättningsstaten omfattas av bosättningslandets socialförsäkring.132

Även för personer som är anställda av flera arbetsgivare från olika länder,
gäller bosättningslandets lagstiftning oavsett om personen utför arbete i det
land han/hon är bosatt.133

Ytterligare ett undantag är för de fall en person arbetar för en arbetsgivare i
flera olika länder, men inget av länderna är arbetstagarens bosättningsland.
Avgörande för tillämplig lag är i detta fall vilket land företaget eller den
person som anställt honom/henne har sitt säte eller har sin hemvist.134

Exempel:
En svensk medborgare med hemvist i Sverige skall arbeta fyra dagar i
veckan i Danmark och en dag i veckan i Sverige för dansk arbetsgivare.
Enligt art 14 p 2 b i förordning 1408/71 kommer arbetstagaren att omfattas
av bosättningslandets socialförsäkring eftersom arbetet både utförs i
Danmark och till viss del också i den stat han/hon är bosatt.

4.2.2 Finns det stöd i förordning 1408/71 för att avgifter
skall tas ut i det land vars lagstiftning skall tillämpas ?

Förordning 1408/71 och de i avdelning II stadgade lagvalsreglerna är till sin
natur exklusiva och går före den nationella lagstiftningen. Men i princip
stadgas i dessa lagvalsregler endast vilket lands lagstiftning som är
tillämplig. Naturligtvis, vilket även EG domstolen fastslagit i ett flertal
domar, skall ingen hamna utanför systemet bara för att det inte går att
fastställa vilket lands lag som är tillämplig. I den mån förordningen också
pekar ut ett lands lagstiftning som tillämplig skall den enskilde vanligtvis
också vara försäkrad för social trygghet i det landet. Att det är upp till varje
enskild stat att själva utforma sina villkor för socialförsäkringstillhörighet,
råder det ingen tvekan om. Dock med beaktande av att de nationella
villkoren inte till någon del får avvika från de gemenskapsrättsliga reglerna.
Däremot är det tveksamt om det ur dessa principer också går att härleda en
avgiftsskyldighet i det land vars lagstiftning skall tillämpas.

Enligt doktrin har förordning 1408/71 som anger vilket lands lag som skall
tillämpas också en avgörande roll om var de sociala avgifterna betalas och
var rätten till förmåner ges.135

Förordning 1408/71 och socialförsäkringskonventionerna avgör som nämnts
innan vilket lands lagstiftning en person skall omfattas av i olika situationer.
Därmed följer också indirekt i vilket land de sociala avgifterna skall betalas.
I vissa fall reglerar även konventionerna vilka slags avgifter som skall

                                                
132 Förordning 1408/71 Art 14 p 2b i.
133 ibid.
134 Förordning 1408/71 Art 14 p 2 b ii.
135 Ström, Berggren, Utlandstjänst s 264.
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betalas (USA och Kanada). Det är däremot endast intern lagstiftning som
kan avgöra om de sociala avgifterna skall betalas i form av egenavgifter eller
arbetsgivaravgifter samt vilken typ av ersättning som är avgiftspliktig samt
hur och när avgifter skall betalas.136

Förordning 1408/71 har inte enbart betydelse för vilket lands lag som skall
tillämpas, utan också en stor betydelse när det gäller att avgöra var avgifter
skall tas ut för att finansiera systemen för social trygghet. De lagvalsregler
som finns i förordningens avd II, som utpekar vilket lands lag som skall
gälla, är även av avgörande betydelse för frågan om var socialavgifter skall
betalas. Reglerna i förordning 1408/71 är även i detta fall obligatoriska. I
den mån en anställd skall omfattas av ett visst lands lagstiftning skall även
socialavgifter betalas i detta land oberoende av vad den nationella
lagstiftningen säger om detta. Avgifter får alltså inte tas ut i några andra
stater.137

Av ovanstående stycken framgår det klart och tydligt att förordning 1408/71
får betydelse även för avgiftsfrågan. Jag finner det personligen mycket
märkligt då jag efter otaliga gångers finläsning av förordning 1408/71 inte
kan finna något som helst stöd för detta.  Här är ju frågan om man kan anse
att den svenska lagstiftningen kan anses strida mot förordningen eftersom
SofL, m fl lagar inte alls innehåller denna typ av bestämmelser.

Jag menar anser att förordningen får betydligt vidare genomslag än vad som
finns reglerat. Idag har förordning 1408/71 sådan tyngd att det inte är någon
som ifrågasätter om det verkligen finns stöd i förordningen för att avgifter
också skall tas ut i det land arbetstagaren omfattas av. Naturligtvis kan en
lagtext ha mer eller mindre indirekta syften, vilket leder till att det inte är
oacceptabelt att stödja sig på förordningens indirekta verkan. Meningen är
inte att framstå som kritisk mot förordning 1408/71, då den ger ett mycket
fullgott skydd, jag menar bara att det är mycket enkelt att säga att sambandet
mellan förmåner och avgifter nu är klart eftersom vi har förordningen.
Naturligtvis förstår jag diskussionen om att det lands lag som gäller också
skall vara avgörande för avgifter. Det jag anser märkligt är att man helt
bortsett från de nationella lagarna. Det verkar som om det samband som
önskas uppnås mellan förmåner och avgifter, löses genom att det
ovillkorligen är det land vars lag som skall tillämpas också är det land där
socialavgifter skall betalas. Tyvärr finns inte det optimala samband som
önskas mellan förmåner och avgifter i svensk lagstiftning.

                                                
136 Carlsson, Nils-Fredrik, Silfverberg, Christer, Svenström, Yvonne, Socialavgifter,
Supplement, Norstedts juridik AB, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2000, 5:1.
137 SOU 1993:115 s 178.
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4.3 Socialförsäkringskonventioner

4.3.1 Allmänt

Sverige har konventioner om social trygghet med ett 20-tal länder, varav de
flesta är EU/EES länder. Av dessa är endast en multilateral(den nordiska),
övriga är bilaterala. Efter inträdet i EU 1995 har dessa konventioner fått
mindre betydelse. Därav inte sagt att de inte längre är aktuella.
Konventionerna aktualiseras främst i de fall det finns personer som är
bosatta inom ett EU/EES land, men som av olika anledningar inte är
EU/EES medborgare. Konventionerna inom EU/EES- området är alltså
endast tillämpliga i den mån F 1408/71 inte är det. Naturligtvis är
konventionsreglerna överordnade konventionsländernas interna lagstiftning,
men till skillnad från F 1408/71 finns det inget  absolut förbud mot att en
anställd omfattas av bägge ländernas socialförsäkringssystem samtidigt och
det finns därför i dessa fall risk för dubbelförsäkring.138

Även om socialförsäkringskonventionerna och förordning 1408/71 i stort är
uppbyggda efter samma principer kan konventionerna variera beroende på
vilka länder som är avtalsparter. En grundläggande huvudregel inom
samtliga socialförsäkringskonventioner är att den anställde skall omfattas av
lagstiftningen i det land han/hon är bosatt eller om man förvärvsarbetar så
omfattas man av lagstiftningen i det land personen arbetar. Utlands anställda
kommer omfattas av socialförsäkringen utomlands och inte av den svenska
socialförsäkringen. Även i konventionerna finns det undantag för
arbetstagare som är utsända. Personer som sänds ut kommer antingen att stå
kvar i bosättningslandets socialförsäkring under en viss tid och först därefter
omfattas av arbetslandets socialförsäkring( s k  ej avsiktskonvention), eller
så kommer arbetstagaren redan från början omfattas av arbetslandets
socialförsäkring om det finns en avsikt att utsändningstiden skall vara ett
visst antal månader ( s k  avsiktskonvention). För att reglerna om utsändning
skall bli tillämpliga krävs att arbetstagaren vid utsändningen är bosatt och
inskriven i svensk försäkringskassa. Det är därför viktigt att skilja på
konventioner som är avsiktskonventioner och de som inte är det.139

4.3.2 Avsiktskonventioner

Vid de s k avsiktskonventionerna kommer arbetstagaren att omfattas av
arbetslandets socialförsäkring redan från första dagen om det finns en avsikt
att utsändningstiden kommer pågå längre tid än karenstiden och avgifter
skall då betalas i arbetslandet redan från första dagen. Det avgörande är
alltså avsikten vid själva utsändningsögonblicket. Om det skulle vara så att
avsikten ändras under en pågående utsändning så att karenstiden överskrids,
skall den anställde redan f r o m att avsikten ändras omfattas av
                                                
138 Carlsson, mfl, 2000, IAR 36.
139 Riksskatteverket, 2000 s 539.
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arbetslandets lagstiftning om det inte är så att arbetsgivaren har medgivit
förlängning eller dispens. Om istället en utsändning som från början skulle
överskridit karenstiden, men som av någon anledning förkortas skall den
anställde f r o m att denne återvände till det land han/hon blev utsänd ifrån
omfattas av det landets socialförsäkring.140

De flesta avsiktskonventioner Sverige ingått har varit med EU/EES land.
Norden(SFS1993:1529), Storbritannien/Nordirland(SFS 1988:106),
Luxemburg(SFS1988:350) samt Österrike(SFS 1997:265) har en
utsändningstid på längst 12 månader. Den nya konventionen med Österrike
är helt identisk med F 1408/71. I förhållande till Spanien(SFS 1984:555)
finns det en utsändningstid på 24 månader, medan Frankrike(SFS 1981:584)
har en utsändningstid på 36 månader. Utsändningstiden till icke EU/EES
land är inte speciellt annorlunda annat än i förhållande till USA. Chile(SFS
1995:1337) har en utsändningstid på 12 månader. Israel(SFS 1983:325) har
som längst 36 månader. Konventionen med USA(SFS 1986:734) brukar
kallas pensionskonvention, eftersom den endast täcker pensionsgrenarna i
respektive lands socialförsäkringssystem. Orsaken till detta är att i USA är
endast pensionsreglerna nationella. Sjukförsäkringen och
arbetsskadeförsäkringen kan variera mellan de olika delstaterna.141

Utsändningstiden är längst 60 månader och omfattar endast ålders- och
efterlevande pension (innan 1999, ATP och folkpension). Om arbetstagaren
sänds ut för att utföra ett arbete i USA under längst 12 månader omfattas
arbetstagaren helt av utsändningslandets socialförsäkring, dvs samtliga
arbetsgivaravgifter skall betalas i Sverige. Om arbetet i USA beräknas pågå
mer än 12 månader, men inte över 60 månader kommer den utsände
arbetstagaren att omfattas av pensionssystemet i Sverige. Det enda som skall
betalas i Sverige från första dagen är ålders- och efterlevandepensionsavgift.
Om det finns en avsikt att arbetet i USA skall pågå längre tid än 60 månader,
skall det redan från första dagen inte betalas några avgifter i Sverige utan
alla avgifter betalas i arbetslandet.142

4.3.3 Ej avsiktskonventioner

Beträffande de konventioner som inte är avsiktskonventioner gäller att
arbetstagaren står kvar i bosättningslandets socialförsäkring under hela
karenstiden. Först när karenstiden löpt ut kommer arbetstagaren att omfattas
av arbetslandets lagstiftning. Själva karenstiden kan variera mellan 12 och
60 månader beroende på vilket land utsändningen sker till. De EU/EES
länder som Sverige har s k icke avsiktskonventioner med är;
Italien(SFS1982:887), Nederländerna(SFS 1983:22), Portugal(SFS
1979:869), Tyskland( SFS 1977:740) samt Grekland( SFS 191985:774). Vid
en utsändning från Sverige till något av dessa länder så kommer

                                                
140 Carlsson, mfl, 2000, IAR 38.
141 ibid IAR 37.
142 http://www.rsv.se/skm_goteborg/foretag/socialavgifter_mm_utland_skm14.html, 2000-
09-14 kl. 09:20.
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arbetsgivarens avgiftsskyldighet att kvarstå i Sverige under 24 månader.
Efter att de 24 månaderna löpt ut kommer socialavgifterna att betalas i
arbetslandet enligt det landets lagstiftning. Sverige har även denna typ av
konventioner med icke EU/EES land. I förhållande till Kap Verde-
öarna(SFS 1991:1333) gäller en utsändningstid om 12 månader.
Schweiz(SFS 1980:32), Jugoslavien(SFS 1978:798) samt Turkiet(SFS
1981:208) har en utsändningstid om 24 månader. Vid utsändning från
Sverige till Marocko(SFS 1982:249) gäller det svenska
socialförsäkringssystemet under de första 36 månaderna. I förhållande till
Kanada och Quebec gäller speciella regler. Även denna konvention brukar
kallas pensionskonvention, eftersom även den endast täcker
pensionsgrenarna i respektive lands socialförsäkringssystem.143

Utsändningstiden på 24 månader gäller gentemot Quebec(SFS 1988:100)
och endast ålderspension och efterlevandepension omfattas.144

I stort sett alla konventioner innehåller en form av dispensregel, vilket
innebär att de behöriga myndigheterna i de berörda staterna kan komma
överens om undantag från reglerna om tillämplig lagstiftning. Detta initiativ
tas vanligtvis av arbetsgivaren, arbetstagaren eller av båda. Dock får denna
typ av dispens aldrig leda till att den anställde utesluts från socialförsäkring i
båda staterna.145

4.4   Den nordiska konventionen om social
trygghet146

Denna konvention gäller främst för de personer som inte omfattas av
förordning 1408/71, d v s icke förvärvsarbetande nordiska medborgare samt
förvärvsarbetande personer som inte är medborgare i EU/EES land, men
som är bosatta i Norden, exempelvis flyktingar eller statslösa. Konventionen
trädde i kraft den 1/1 1994 och är utformad med förordning 1408/71 som
grund. Men till skillnad från förordning1408/71 så omfattar den nordiska
konventionen en betydligt vidare personkrets. Bestämmelserna om
tillämplig lag finns i konventionens avdelning två, artiklarna 6 och 7. En
grundläggande huvudregel i konventionen är att den som är bosatt i ett
nordiskt land skall omfattas av lagstiftningen i bosättningslandet.147

Undantag från denna huvudprincip görs i de fall person bor i ett nordiskt
land, men arbetar i ett annat land än där de är bosatta. I dessa fall kommer
personen ifråga att omfattas av lagstiftningen i sysselsättningslandet.148

Utsändningsreglerna i den nordiska konventionen är desamma som i

                                                
143 Carlsson, mfl, 2000, IAR:37.
144 Riksskatteverket, Inkomstgrundad ålderspension, ATP och socialavgifter, 3:e utgåvan,
Fritzes offentliga publikationer, 1999 s 60-61.
145 Carlsson, mfl, 2000, IAR: 38.
146 SFS 1993:1529.
147 Art 6.
148 Art 7.



45

förordning 1408/71. Arbetstagare som sänds ut för arbete i ett annat nordiskt
land hela tiden står kvar i utsändningslandets socialförsäkring om
utsändningen avses vara längst 12 månader. I de fall utsändningen avses
pågå längre tid än 12 månader omfattas den anställde redan från första dagen
av arbetslandets lagstiftning.149

Artikel 77 p 1 i den nordiska konventionen hänvisar till avdelning II i
förordning 1408/71 som behandlar bestämmandet av tillämplig lag. Det är
således inga större skillnader om person är eller inte är medborgare inom
EU/EES land p g a de likartade reglerna.

4.5 Utsändningsintyg

Både förordning 1408/71 och konventionerna kräver att personer som sänds
ut har ett särskilt utsändningsintyg. Detta intyg utfärdas av försäkringskassan
och kan sägas ha två syften. För person som sänds ut från Sverige för att
utföra arbetet i ett annat land är intyget ett bevis gentemot arbetslandet för
att visa att personen omfattas av svensk socialförsäkring och därför skall
personen vara försäkrings- och avgiftsbefriad i detta andra land. Dels är
intyget ett bevis gentemot de svenska myndigheterna om att man
fortsättningsvis skall tillhöra svensk socialförsäkring, även om
utlandsvistelsen kan komma att överstiga ett år.150

4.6 Vad gäller när varken F 1408/71 eller
konventionerna om social trygghet är
tillämpliga?

4.6.1 Sociala avgifter

Skyldigheten att betala sociala avgifter i Sverige regleras enligt tre olika
system. Det är den svenska interna lagstiftningen, förordning 1408/71 samt
multi- och bilaterala konventioner om social trygghet som Sverige ingått
med andra länder.I de fall det varken går att tillämpa förordning 1408/71
eller någon av socialförsäkringskonventionerna gäller den svenska interna
rätten fullt ut och då främst lagen( 1981:691) om socialavgifter(SAL).

I SAL framgår tydligt i vilka fall sociala avgifter skall betalas i Sverige, vem
som skall betala,151  på vilket underlag avgifterna skall beräknas och om
samtliga eller endast vissa avgifter skall betalas.152

                                                
149 Riksskatteverket 1999 s 543.
150 Ström, Berggren, m fl Utlandstjänst s 267.
151 SAL 1:2§.
152 SAL 2 kap 3-5§§.
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Socialavgifter har som huvudsakligt syfte att finansiera socialförsäkringen.
Helt naturligt tas därför socialavgifter ut på förvärvsinkomster. Alla
skattepliktiga förvärvsinkomster, vilka i sin tur är förmånsgrundande skall
vara belagda med uttag för socialavgifter. Förvärvsinkomster är främst
ersättning som betalas för en utförd arbetsprestation, inkomst av anställning
samt verksamhet som person driver i egenskap av egenföretagare.153

Syftet med att ha ett utvecklat socialförsäkringssystem är den trygghet som
det skapar. Socialförsäkringen fungerar som kompensation för de försäkrade
när de förlorar förvärvsinkomster exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet
och vid ålderdom. Det finns därför en naturlig koppling till att
förvärvsinkomster har betydelse för beräkning av förmåner.154

4.6.2 Avgiftsskyldigheten

Finansieringen av den allmänna försäkringen sker genom uttag av
socialavgifter, dvs arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Dessutom så betalar
arbetstagaren en s k allmän sjukförsäkrings avgift för att finansiera just
sjukförsäkringen. Det finns även andra finansieringskällor, och då främst
genom statsmedel och fondavkastning. Den allmänna
sjukförsäkringsavgiften skall enligt lagen(SFS 1992:1745) om allmän
sjukförsäkringsavgift varje år betalas av den som uppbär inkomst av
anställning eller annat förvärvsarbete, om den enskilde är skattskyldig enligt
IL.155

Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter skall betalas för de arbetstagare som
arbetar i Sverige oavsett om de är svenska eller utländska medborgare eller
om arbetsgivaren finns i Sverige eller utomlands. Med undantag för de
specialbestämmelser som finns vid utsändning.

Arbetsgivaravgifter beräknas på den summa som arbetsgivaren betalar ut i
löner och andra skattepliktiga förmåner till sina anställda. Just beträffande
arbetsgivaravgifterna så upprätthålls själva sambandet mellan förmåner och
avgifter endast på en kollektiv nivå. Till skillnad från vad som gäller vid
betalning av preliminär inkomstskatt görs vid beräkning av
arbetsgivaravgifterna ingen uppdelning av avgiftsunderlaget eller avgifter på
de anställda. Själva avgiften bestäms utifrån ett visst procenttal på de enligt
reglerna i SAL bestämda avgiftsunderlaget. Egenavgifterna tas ut på den
inkomst som en enskild näringsidkare redovisar som inkomst av
näringsverksamhet vid inkomstbeskattning.156

Vad för slags anställning det rör sig om har stor betydelse för det sociala
försäkringssystemet. Det gäller att avgöra vem som skall vara att anse som

                                                
153 Carlsson, mfl, 2000,3:2.
154 ibid 3:1.
155 SOU 1993:115 s 75.
156 Carlsson, mfl, 2000,3:2.
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arbetsgivare. När ett företag har att anställa är det själva
anställningsförhållandet som är viktigt just för att arbetsgivaren inte skall
behöva betala sociala avgifter mer än en gång. För personer som har en
dubbel anställning med två arbetsgivare gäller som huvudregel att båda
arbetsgivarna skall betala sociala avgifter, men avgifterna skall betalas i
förhållande till anställningens omfattning.157

I det svenska socialförsäkringssystemet finns det inte något absolut samband
mellan de avgifter som har betalats av eller för en person och rätten till
förmåner eller de förmåner som en person kan vara berättigad till. Detta
beror på att arbetsgivarens skyldighet att betala avgifter inte är styrt av den
försäkrades rätt till förmåner eftersom en utebliven betalning av
arbetsgivaravgift inte innebär att den försäkrade går miste om förmånen.158

Helt naturligt skall arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare som har
anställda. Egenavgifter betalas i första hand av egenföretagare och
uppdragstagare. Huruvida den anställde beskattas i Sverige eller ej är helt
utan betydelse för skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter.159

4.6.3 Svensk arbetsgivare160

En svensk arbetsgivare som har fast driftsställe i Sverige är skyldig att betala
arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning och förmåner för alla fast eller
tillfälligt anställda som innehar en A-skattesedel eller som saknar sådan. Det
är således de svenska reglerna som går in och reglerar. Var arbetstagaren är
bosatt är utan betydelse.161

I vissa fall kan en svensk arbetsgivare också vara skyldig att betala
arbetsgivaravgifter för arbete som svensk arbetstagare utför utomlands. Är
arbetstagaren inte bosatt i Sverige gäller att arbetsgivaren är skyldig att
betala endast ATP avgifter för arbetstagare som är svenska medborgare. Det
är däremot mycket möjligt att det kan bli tal om att betala socialavgifter
enligt det landets interna lagstiftning. En svensk arbetsgivare som anställer
en utländsk medborgare på plats utomlands(lokalanställer) skall inte betala
några socialavgifter i Sverige.162

Om en svensk arbetsgivare sänder ut arbetstagare till att arbeta i ett icke
avtalsland så gäller för svenska medborgare som har till avsikt att vara
utsända längst 12 månader att alla avgifter betalas i Sverige. Finns det en
avsikt att utsändningen skall pågå mer än 12 månader betalas endast
ålderspensionsavgiften i Sverige. För utländska medborgare gäller samma
                                                
157 Ström, Berggren mfl, Utlandstjänst s 259.
158 ibid.
159 ibid s 288.
160 Med svensk arbetsgivare avses fysiska personer som är bosatta här och juridiska
personer med fast driftsställe i Sverige.
161 Carlsson, mfl, 2000, IAR:79.
162 ibid.
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sak som för svenska medborgare om utsändningen avser att pågå längst 12
månader, medan om det finns avsikt att utsändningen skall pågå mer än 12
månader inte skall betalas några avgifter i Sverige alls.163

För att anses såsom utsänd krävs att personen ifråga skall vara anställd och
avlönad av ett svenskt företag, d v s lönen skall kunna härröras från det
svenska företaget och får inte belasta ett utländskt företag. Kostnaden måste
alltså stanna i Sverige. Vidare måste den person som sänds ut vid själva
utskrivningstillfället vara inskriven i svensk försäkringskassa. Detta sista
villkor gäller dock endast i de fall det rör sig om konventionsfall.164

4.6.4 Utländsk arbetsgivare165

Före 1976 var en utländsk arbetsgivare skyldig att betala fulla avgifter i
Sverige endast om personalen var anställd vid fastighet som var belägen här
i riket eller i rörelse som bedrevs från fast driftsställe här. F r o m 1/1 1976
skall utländsk arbetsgivare som lokalanställer personal( svensk eller
utländsk medborgare) i Sverige betala samtliga arbetsgivaravgifter här.166

Om en utländsk arbetsgivare sänder ut en arbetstagare för att utföra arbete i
Sverige som inte avses överstiga ett år skall endast ålderspensionsavgift
betalas i Sverige.167 Om utsändningen redan från början avses pågå längre
än ett år skall arbetsgivaren betala fulla avgifter i Sverige från första
dagen.168

En utländsk arbetsgivare som har fast driftsställe i Sverige är skyldig att
betala arbetsgivaravgifter för alla fast eller tillfälligt anställda oavsett om de
innehar eller saknar A- skattesedel.169

Ersättningar från en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är utländsk
juridisk person, kan inte hänföras till inkomst av anställning om arbetet
utförs i arbetsgivarens verksamhet utomlands. Denna bestämmelse kom till
som ett led i att skapa ett band mellan förmåner och avgifter.
Arbetsgivaravgifter skall därför i denna typ av situationer inte betalas av den
utländske arbetsgivaren.170

                                                
163 http://www.rsv.se/skm_goteborg/foretag/socialavgifter_mm_utland_skm14.html, 2000-
09-14 kl 09:20 s 6 av 10.
164 Ström, Berggren mfl, Utlandstjänst  s 260.
165 Med utländsk arbetsgivare avses en utomlands bosatt fysisk person eller juridisk person
som har säte utomlands och saknar fast driftsställe i Sverige (för en definition av fast
driftsställe se 2 kap 29 § IL). Utländska arbetsgivare som  har fast driftsställe i Sverige är ur
avgiftssynpunkt att jämställa med svenska arbetsgivare.
166 Carlsson, mfl, 2000, SAL 1:7.
167 2 kap. 5 § SAL.
168 Carlsson, mfl, 2000, IAR:80.
169 http://www.rsv.se/skm_goteborg/foretag/socialavgifter_mm_utland_skm14.html, 2000-
09-14 kl 09:20 s 6 av 10.
170 Proposition 1981/82:199, Om vissa frågor inom den allmänna försäkringen s 21 ff.
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4.6.5 Omvänt likställighetsavtal

En arbetsgivares skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för en arbetstagare
är i regel tvingande och det finns endast en möjlighet för parterna att avtala
bort skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Denna överenskommelse
kallas omvänt likställighetsavtal. Själva avtalet innebär att parterna  kommer
överens om att inkomsten skall anses vara inkomst av annat förvärvsarbete.
Mottagaren kommer alltså själv att betala sina socialavgifter i form av
egenavgifter. I den mån det inte finns denna typ av överenskommelse är
alltså arbetsgivaren i helt vanlig ordning skyldig att betala
arbetsgivaravgifterna för sina anställda. Denna överenskommelse är vanlig
om arbetsgivaren saknar fast driftsställe i Sverige.171

4.7 Den nya socialförsäkringslagen172

Mot bakgrund av att en ny socialförsäkringslag trädde i kraft den 1/1 2001 är
det på sin plats att nämna några av de grunder som denna nya lag bygger på.
Innan denna nya lag trädde i kraft var AFL en av de huvudsakliga
socialförsäkringslagarna. Försäkrade enligt AFL var svenska medborgare
eller utländska medborgare som var bosatta i Sverige. Dessa villkor
kombinerades sedan ihop med ytterligare krav på inskrivning i
försäkringskassa. Denna typ av kombinationer var emellertid inget särdrag
för AFL utan återfanns i flertalet av de författningar som hade anknytning
till AFL. Eftersom de materiella försäkringsvillkoren för förmåner varierade
kraftigt samt att förmånssystemen var komplexa och svåra att förstå för
enskilda var det angeläget att ge begreppet försäkrad en tydligare innebörd.
Ytterligare önskemål fanns om att försöka åstadkomma mer enhetliga
försäkringsvillkor för likartade förmåner. Den svenska socialförsäkringen
byggde tidigare på ett bosättningskrav för att få ta del av
försäkringsförmåner. Detta gällde både för förmåner som utgjorde rena
bidrag(barnbidrag ,bostadsbidrag) som för bidrag, vilka ersatte förlorad
arbetsinkomst(sjukpenning, tilläggspension).173

Skillnaden mellan AFL och den nya socialförsäkringslagen är främst att den
nya socialförsäkringslagen innehåller en betydligt vidare personkrets, till att
omfatta alla som arbetar här i riket, även om de inte är bosatta här.
Socialförsäkringen delas således in i en bosättningsbaserad försäkring
respektive en arbetsbaserad försäkring. Dessa båda skall princip vara
oberoende av varandra. Båda försäkringarna kommer att gälla lika för alla
som är bosatta respektive arbetare i Sverige. Det kommer därför inte finnas
särskilda regler bara för svenska medborgare. Svenska medborgare kommer
inte generellt att vara försäkrade för inkomstgrundad ålderspension enbart
p g a sitt svenska medborgarskap.174

                                                
171 Carlsson, mfl, 2000, 3:2, 5:3.
172 SFS 1999:799.
173 Proposition 1998/99:119 s 220.
174 Proposition 1998/99:119 s 81.
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4.7.1 Den bosättningsbaserade försäkringen

Vilka förmåner en i Sverige bosatt person har rätt till finns reglerat i SofL 3
kap. 1 §. Under de bosättningsbaserade förmånerna hänförs den typen av
förmåner som utgör bidrag samt förmåner som ges med garantibelopp.
Exempelvis föräldrapenning på garantinivå samt folkpension i form av
förtidspension. Även de personer som inte har förvärvsarbete här i riket
omfattas av detta grundskydd. För att uppnå en mer enhetlig användning av
begreppet försäkrad har kravet på inskrivning i försäkringskassan samt
kravet på svenskt medborgarskap försvunnit som försäkringsvillkor. För de
bosättningsbaserade förmånerna är det grundläggande villkoret för
försäkring alltjämt bosättning här i riket. Det är emellertid inte tillräckligt att
enbart ingå i den skyddade personkretsen för att erhålla en förmån. Det
krävs också att det föreligger någon omständighet som skapar ett
försäkringstillfälle eller en utbetalning.175

Bosatt i Sverige är enligt 2 kap. 1 § SofL de personer som har sitt egentliga
hemvist i Sverige. Även personer som kommer till Sverige och kan antas
stanna under längre tid än ett år skall anses bosatta här. Detta gäller dock
inte i de fall det finns synnerliga skäl som talar emot det. Synnerliga skäl
kan enligt förarbeten föreligga i de fall det finns personer som dömts för
brott och som kommer stanna i Sverige enbart i syfte att avtjäna ett
fängelsestraff.176

Statsanställda som av svenska staten sänds ut för att utföra arbete
utomlands, skall under hela utsändningstiden anses bosatta i Sverige oavsett
hur länge utsändningen pågår.177

4.7.2 Den arbetsbaserade försäkringen

För att en person skall ha rätt till den arbetsbaserade försäkringen, som tar
sikte på inkomstbortfall krävs att han/hon arbetar i Sverige. Sjukpenning och
tillägspension är exempel på vad personer som arbetar i Sverige är
försäkrade till. Det gäller alltså att dels avgöra vad som är att anse som
arbete, dels att bedöma om arbetet skall anses utfört i Sverige eller inte.178

Frågan är då vad som skall anses vara förvärvsarbete. Inom den
socialförsäkring som tidigare gällde(år 2000) fanns det inte någon
gemensam definition av just begreppet förvärvsarbete. Praxis är emellertid
mer utvecklat i denna fråga. För att definiera arbete skall den nuvarande
reglering som finns i lagen(1976:380) om arbetsskadeförsäkring användas.
Försäkrad enligt nämnda lag 1 kap.1 § är personer som förvärvsarbetar i

                                                
175 ibid s 85.
176 ibid s 176.
177 2 kap. 2 § SofL.
178 Proposition 1998/99:119 s 102-103.
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verksamhet här i riket. Vad arbetsgivaren har för nationalitet är utan
betydelse. Liksom vad som gäller för de bosättningsbaserade förmånerna
skall den arbetsbaserade försäkringen även ge skydd oberoende av arbetets
varaktighet, den förvärvsarbetande personens medborgarskap eller
bosättning. Skyddet skall således finnas så fort förvärvsarbete rent fysiskt
utförs i Sverige. Från tillämpningen skall det vara möjligt med såväl
utvidgning som inskränkningar. Det har ansetts rimligt att arbete som rent
fysiskt inte utförs i Sverige, men som ändå har en stark anknytning hit,
omfattas av den arbetsbaserade försäkringen. Det anses å andra sidan också
befogat att från försäkringen utesluta vissa former av arbeten som utförs här
i riket, men som vid en samlad bedömning får anses ha starkare anknytning
till ett annat land än Sverige.179

Personer som både är bosatta och arbetar i Sverige kommer naturligtvis att
vara försäkrade för såväl den bosättnings- som arbetsbaserade försäkringen.
Och för dessa personer ser den nya socialförsäkringen inte speciellt
annorlunda ut. Trots de nya reglerna kommer det fortfarande finnas två
persongrupper för vilka särskilda regler kan gälla. Detta är dels EU-
medborgare som kan åberopa förordning 1408/71, dels personer som skall
omfattas av någon socialförsäkringskonvention.180

I förhållande till förordning 1408/71 måste bosättningsbaserade förmåner
utges till de personer som enligt nämnda förordning skall omfattas av svensk
lagstiftning, oavsett om de är bosatta här i riket eller inte. Rätten att ta del av
förmåner gäller naturligtvis under förutsättning att förmånerna omfattas av
förordningen. Den arbetsbaserade försäkringen innebär en stor anpassning
till EG- rätten och den grundläggande principen om att en förvärvsarbetande
skall omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land han/hon arbetar
oberoende vilket land som är bosättningsland.181

Då den nationella lagstiftningen inte får avvika från gemenskapsrättsliga
regler och principer så kan försäkringsvillkor i nationell lagstiftning som
enbart kräver bosättning i landet inte upprätthållas. Lagvalsreglerna i
förordning 1408/71 kommer således att ersätta denna typen av villkor med
ett villkor som istället kräver arbete i den berörda medlemsstaten. I de fall
EG- rätten inte är tillämplig finns naturligtvis inget hinder mot nationella
krav på bosättning.182

4.8 Arbetslöshetsförsäkring

Eftersom arbetslösheten varierar mycket mellan länderna inom Europa är det
bra att ha kunskap om EG-reglerna för att undvika framtida problem så att
inte arbetslöshetsersättning går förlorad. Vid en jämförelse med andra
                                                
179 Proposition 1998/99:119 s 103.
180 ibid s 83.
181 ibid s 159.
182 ibid s 158.
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förmåner som regleras i förordning 1408/71 är reglerna om
arbetslöshetsförsäkring ganska restriktiva och inte alls så generösa som man
kanske hade hoppats på.

4.8.1 Gränsarbetare

En gränsarbetare är en person som är verksam inom en annan medlemsstats
territorium än den han/hon är bosatt, och återvänder till minst en gång i
veckan.183 Som gränsarbetare är du som huvudregel försäkrad i det land du
arbetar. Det finns dock särskilda bestämmelser vad det gäller
arbetslöshetsersättning. Personer som helt eller delvis blir arbetslösa utan att
anställningen för den skull upphör(tillfälligt permitterad) har rätt till
arbetslöshetsförsäkring i det land där personen ifråga är försäkrad som om
denne vore bosatt där, d v s arbetslandet. I de fall en person blir arbetslös    p
g a  att anställningen helt upphör har istället rätt till förmåner enligt
lagstiftningen i det land där personen är bosatt, precis som om denne hade
varit försäkrad i detta land under den senaste anställningen. Det innebär att
du inte har rätt till förmåner enligt lagstiftningen i den stat du varit
gränsarbetare, även om avgifterna har betalats där. Det innebär också att
personen ifråga inte har rätt att registrera sig för nytt arbete i den stat
han/hon tidigare varit gränsarbetare. Denna bestämmelse har tillkommit mot
bakgrund av att det antogs att gränsarbetare skulle ha större anknytning till
sin bosättningsort och även ha lättare att finna ett nytt jobb där. En
arbetstagare kan dock få ersättning i det land han/hon senast var anställd om
personen kan visa att det finns fastare band till detta land.184

4.8.2 Icke gränsarbetare

För personer som icke är gränsarbetare gäller andra regler. Dessa personer
skall vid arbetslöshet istället omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det land
de är sysselsatta innan uppsägningen. Om en utsänd arbetstagare blir
arbetslös har denne rätt till arbetslöshetsersättning i det land denne normalt
är anställd i, d v s utsändningslandet. Men om personen flyttar till det land
som han/hon är utsänd till, har personen även rätt till arbetslöshetsersättning
där.185

4.8.3 Arbetslöshetsförsäkring Sverige – Norge

I förhållandet mellan Sverige och Norge är det viktigt att vara observant på
att Norge har en allmän arbetslöshetsförsäkring medan det i Sverige finns ett
krav på att personen måste vara medlem i arbetslöshetskassa, vanligtvis
genom medlemskap i en fackförening för att erhålla arbetslöshetsersättning.
                                                
183 Förordning 1408/71 art 1b.
184 Din socialförsäkring när du flyttar eller reser inom Europeiska unionen, En praktisk
vägledning, Luxemburg, 1997, tryckt i Tyskland för Europeiska kommissionen, s 17.
185 ibid s 19.
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I Norge finns inget krav på samband mellan arbetslöshetsförsäkringen och
fackföreningarna utan fackföreningarna har främst till syfte att företräda sina
medlemmar vid löneförhandlingar och arbetsfrågor.186

Arbetsgivare som har arbetstagare som omfattas av den norska
socialförsäkringen är skyldiga att göra avdrag för trygdeavgift(egenavgift)
med 7,8 % av lönen. Denna kostnad är för personer som beskattas i Sverige
avdragsgill. Den svenska allmänna löneavgiften debiteras dock inte på den
norska inkomsten om du tillhör norsk socialförsäkring.187

4.8.4 Arbetslöshetsförsäkring Sverige - Danmark

EG-reglerna är skapade för att förhindra att arbetstagare inte får lika
behandling oavsett vilket land de arbetar och bor i. EG- reglerna slår fast att
gränsarbetare skall vara arbetslöshetsförsäkrade i det land de arbetar i och
pengar till arbetslöshetskassa (A-kassa) skall betalas i arbetslandet. Detta
kan innebära problem för personer som ofta byter jobb mellan danska och
svenska sidan. Trots att förordning 1408/71 gäller fullt ut så finns det ändå
en möjlighet för länder att ingå avtal om att arbetstagare icke skall omfattas
av lagstiftningen i arbetslandet. Fack och A-kasseavgiften är i Danmark ca
1000 DKK i månaden. I Sverige ligger Fack och A-kasseavgiften på ca 200-
300 SEK per månad. Avgiften till A kassa i Danmark är alltså betydligt
högre än i Sverige. Dock är ersättningen högre om man blir arbetslös, delvis
eftersom ersättningsperioden är längre än i Sverige. I Danmark får
arbetstagare ersättning med 90% av inkomsten medan vi i Sverige får
ersättning med 80% av inkomsten.188

Gränsarbetare som är bosatt i Sverige och i samband med arbetslösheten
skall få ersättning från bosättningslandet får som nämnts innan den lägre
svenska ersättningen även om denne har betalt den högre danska A-
kasseavgiften. Det kan framstå som orättvist, men å andra sidan skall det
påminnas om att en person som har bott i Sverige och arbetat i Danmark i
många fall haft en betydligt högre inkomst före arbetslösheten än vad som
skulle varit fallet vid arbete i Sverige. Person som är bosatt i Sverige får
dessutom göra avdrag för medlemsavgiften samt att arbetslösa i Sverige
betalar en lägre skatt än vad som gäller för arbetslösa i Danmark.189

                                                
186 http://www.granskommitten.org/svenska/s6.html, 2000-10-14 kl. 10:05.
187 http://www.rsv.se/skm_lulea/aktiviteter/norge/no-socialfors.html, 00-09-
14, kl 14:20.
188 Öresundsnytt, Bilaga till Berlingske Tidende och Sydsvenska Dagbladet , 2000-11-07
s 7-8.
189 http://www.utrikes.regeringen.se/pressinfo/material/publikationer/ostersjo/kap03.htm,
2000-09-04 kl 14:10.
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4.8.5 Arbetslöshetsförsäkring Sverige - Finland

Förordning 1408/71 gäller även vid arbete i Finland för arbetstagare som är
medborgare i EU/EES land. Om arbetstagare inte är medborgare i EU/EES
land, men bosatt i Norden gäller den nordiska konventionen.190 Den större
delen av de finska socialskyddsavgifterna betalas av arbetsgivaren.
Arbetstagaren betalar dock själv sjukförsäkringspremie, arbetspensions- och
arbetslöshetsavgift. Arbetslöshetsavgiften är fem till sex procent av
bruttolönen. De arbetsgivare som bor eller har fast driftsställe i Finland får
dra av denna avgift från lönen och skall redovisa den till
arbetslöshetskassan. Enligt huvudregeln i förordning 1408/71 så omfattas
arbetstagare av socialförsäkringen i det land arbetet utförs oavsett var
han/hon är bosatt. Om man arbetar i Finland kommer alltså det finska
socialförsäkringen gälla fullt ut från första dagen. Det finns undantag för de
fall en arbetstagare sänds ut för att utföra arbete i Finland samt om arbetet
pågår i flera länder.

Om arbetstagaren omfattas av den finska socialförsäkringen är arbetsgivaren
skyldig att göra avdrag för de sociala avgifterna. Om det visar sig att en del
av lönen grundar sig på arbete som person utfört åt finsk arbetsgivare någon
annanstans än i en gränskommun, måste den delen av lönen beskattas med
källskatt.191

4.9 Sjukförsäkring

Reglerna om de förmåner som utgår vid sjukdom finns i avdelning III,
kapitel 1 i förordning 1408/71. De förmåner som kan utgå är antingen vård-
eller kontantförmåner. Med vårdförmåner avses främst hälso- och sjukvård
samt mödra- och barnhälsovård. Kontantförmåner är i huvudsak förmåner
som ersätter inkomstbortfall p g a sjukdom.192

4.9.1 Anställda och egenföretagare

Huvudregeln i förordning 1408/71 är att en anställd eller egenföretagare
skall omfattas av lagstiftningen i den stat han/hon är verksam som
arbetstagare eller som egenföretagare. Denna regel leder sällan till några
problem eftersom dessa personer ofta också är bosatta i den stat de är
yrkesverksamma. För personer som är verksamma i Sverige gäller de
svenska socialförsäkringslagarna. Personer som blir utsända av sin
arbetsgivare för att tillfälligt utföra arbete på annan ort omfattas alltjämt av
lagstiftningen i det land han/hon normalt arbetar. Detta under förutsättning
att arbetet i den andra staten inte överstiger 12 månader. Däremot har en

                                                
190 SFS 1993:1529.
191 http://www.arcticjob.net/guide_se/beskattning_finland-graensgangare.htm, 2000-10-05
kl 13:30.
192 SOU 1993:115 s 284.
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person som är utsänd rätt till alla nödvändiga hälso- och sjukvårdsförmåner i
det land som han/hon har sänts till. För de personer som är bosatta i en
annan medlemsstat än den stat de utför arbete och som uppfyller villkoren
för rätt till förmåner skall erhålla vårdförmåner i den stat de är bosatta enligt
bosättningsstatens lagstiftning som om de var försäkrade där.193 Regeln i
artikel 19 i förordning 1408/71 tar inte enbart sikte på personer som bor i en
stat och arbetar i en annan och som inte faller in under begreppet
gränsarbetare, utan också säsongsarbetare, statligt anställda och de som är
utsända för längre tid än ett år omfattas av regeln.

4.9.2 Gränsarbetare

För personer som är gränsarbetare(definition i art 1b förordning 1408/71)
gäller valfrihet i frågan om de vill erhålla förmåner vid sjukdom i den stat de
är bosatta eller i den stat som enligt förordning 1408/71 är den behöriga
staten.194 Det är i många fall mer praktiskt att få sina vårdförmåner vid
sjukdom i det land där arbetet utförs eftersom arbetstagaren ofta tillbringar
större delen av sin tid där. Valfriheten har till viss del begränsats genom art
19 i tillämpningsförordningen(574/72) på så sätt att gränsarbetare och deras
familjemedlemmar exempelvis inte kan kräva att vissa tester och hjälpmedel
skall utföras eller utges annat än i den medlemsstat de har ordinerats detta.
Denna begränsning gäller dock inte, i de fall lagstiftningen som den
behöriga staten tillämpar eller om det finns en överenskommelse mellan
berörda medlemsstater innehåller förmånligare regler 195

Reglerna om gränsarbetare och rätten till förmåner vid sjukdom i det land
personen ifråga tidigare var anställd gäller inte för personer som inte längre
är yrkesverksamma gränsarbetare. Rätten att välja i vilket land vårdförmåner
skall utges är för gränsarbetarens familjemedlemmar inskränkt till att gälla
endast ett fåtal länder.196

I Finland betalar, som nämnts innan arbetstagaren själv sin
sjukförsäkringspremie. Sjukförsäkringspremien är en och en halv procent av
den beskattningsbara inkomsten. I det avdrag som arbetsgivaren gör för
preliminär skatt ingår denna premie. Utlänningar som vistas i Finland högst
sex månader betalar inte denna premien. Inte heller de arbetstagare som är
bosatta i ett annat nordiskt land och är utsända till Finland högst 12 månader
måste betala premien.

                                                
193 Förordning 1408/71 art 19 p1 a.
194 Förordning 1408/71 art 20.
195 SOU 1993:115 s 286-287.
196 Din socialförsäkring när du flyttar eller reser inom EU s 19.



56

4.10 Föräldrapenning

Enligt förordning 1408/71 art 13 p 2 a skall(som nämnts så många gånger
innan) arbetstagare omfattas av lagstiftningen i den stat han/hon utför sitt
arbete. Vad det gäller rätten till föräldrapenning så är det en förmån som
omfattas av förordning 1408/71.197 Förordning 1408/71 gör emellertid ingen
skillnad på förmåner som utgår p g a  sjukdom eller förmån p g a
moderskap. Se därför reglerna om sjukförsäkring i kap 4.7.

I ett intressant rättsfall från 1999198 var frågan om en utländsk
medborgare(finsk kvinna) som varit försäkrad sedan 1988 i Finland och som
arbetat som barnmorska vid ett svenskt sjukhus från den 21 februari till 30
april 1994 och under den tiden var inskriven i svensk försäkringskassa hade
rätt till föräldrapenning i Sverige. Kvinnan födde barn i juni och var vid
ansökan om föräldrapenning fortfarande bosatt i Sverige. Försäkringskassan
betalade ut föräldrapenning, men stoppade betalningar i juli med
motiveringen att hon inte längre tillhörde svensk försäkringskassa.
Riksförsäkringsverket menade att hon inte skulle ha rätt till någon
föräldrapenning eftersom hon enligt svensk socialförsäkringslagstiftning inte
var att anse såsom bosatt i Sverige. För att få föräldrapenning enligt AFL
krävdes dels att föräldern var inskriven hos allmän försäkringskassa och dels
att barnet var bosatt i Sverige.199

EG- domstolen slog 1984 fast att en person som upphör att vara
förvärvsverksam i en medlemsstat och som av någon anledning flyttar till en
annan medlemsstat utan att återuppta arbete där skall omfattas av
lagstiftningen i det land han/hon senast var anställd.200 Mot bakgrund av
detta skulle Irmeli fått föräldrarpenning från Sverige eftersom hon inte hade
någon anställning i Finland. Både Riksförsäkringsverket och Kammarrätten
överklagade och hänvisade till att följden av målet från 1984 hade blivit
ytterligare en punkt i artikel 13 p2 f i förordning 1408/71. Av denna punkt
framgår det att den person för vilken lagstiftningen i en medlemsstat har
upphört att gälla utan att lagstiftningen i någon annan stat börjat gälla skall
omfattas av bosättningslandets lagstiftning.

RegR fann att kvinnan helt upphörde att vara yrkesverksam i Sverige när
hon slutade anställningen vid månadsskiftet april/maj. Och hon var inte
heller att anse som bosatt i  Sverige efter nämnda tidpunkt, även om hon
vistades i Sverige viss tid innan hon återvände till Finland. I
överensstämmelse med förordning 1408/71 omfattades hon inte av den
svenska socialförsäkringen. Det är trots allt upp till den svenska nationella
lagstiftningen att avgöra vilka villkor som skall gälla för att en person skall
vara försäkrad för olika svenska förmåner inom socialförsäkringen. Även

                                                
197 Förordning 1408/71 art 4 p 1 a.
198 RÅ 1999 ref 4.
199 AFL 4 kap. 1 § .
200 Mål  C- 302/84,Ten Holder [1986] ECR 1821.
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kravet på barnets bosättning i Sverige för att få rätt till föräldrapenning
underkändes av EG- domstolen.

Även om det idag finns en ny socialförsäkringslag, där en indelning av
bosättningsbaserad och arbetsbaserad försäkring gjorts skulle målet
troligtvis inte fått en annan utgång idag. Av ovan nämnda stycke framgår
klart och tydligt att RegR beaktat förordning 1408/71 och den nya
socialförsäkringslagen är egentligen ytterligare en anpassning av denna
förordning.

4.11 Pension

Pensionsrätt tjänas in i det land arbetstagaren arbetar. Arbetar person en viss
tid i ett land och viss tid i ett annat land skall pensionsrätten anses intjänad i
respektive land. Pension skall därför betalas ut från båda staterna och
storleken kommer givetvis att variera beroende på hur lång tid arbetat pågått
i respektive land. Pension tjänas alltid in i det land arbetstagaren arbetar
oavsett var han/hon är bosatt. Rätten till pension är dock ofta beroende av att
du varit försäkrad under minst ett år i de länder personen varit
yrkesverksam. Rätten till pension förutsätter naturligtvis att villkoren i den
nationella lagstiftningen är uppfyllda, exempelvis viss ålder eller
intjänandetid.201

Exempelvis skall personer som är bosatta i Norge, men som av någon
anledning har fast arbete i Sverige ha sin pension från Sverige. Om en
svensk arbetsgivare skickar ut personer för att utföra arbetet i Norge i högst
12 månader för dennes räkning tjänas dock rätten till pension in i Sverige.

Pensionssystemet har inte enbart i Sverige blivit föremål för revideringar. I
dag ser flertalet länder över sina pensionssystem. Även om det på ytan kan
uppfattas som stora likheter mellan länderna är skillnaderna stora. Det är
inte ovanligt att det tas ut privata pensionsförsäkringar för att komplettera
ålderspension och efterlevandeskydd.202

Oavsett skillnader i pensionssystemen mellan medlemsstater så har
pensionärer en rätt att utan några minskningar, ändringar eller indragningar
få sin pension utbetald inom vilket EU/EES land som helst, oavsett var
personen ifråga är bosatt.

                                                
201 Din socialförsäkring när du flyttar eller reser inom EU, s 20.
202 Nilsson , Pia, Din framtida pension, 1:a upplagan,  Sellin &Partner Bok och Idé AB,
Tryck Werner Söderström, Finland 1998, s 109.
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5 Synpunkter på gränsgång
Att både Danmark och Sverige är moderna välfärdsstater med omfattande
system för att tillförsäkra sina medborgare social trygghet, råder ingen större
tvekan om. Och även om det vid första anblicken kan verka som om det
sociala trygghetssystemet är komplett finns det skillnader mellan Sverige
och Danmark som kan skapa problem. Det är viktigt att man inte
bagatelliserar skillnaderna i skatt- och avgiftssystem. Dessa skillnader kan ju
tyvärr skapa både pendlar- och bosättningsmönster som inte är en önskvärd
effekt. Eftersom antalet gränsgångare varit en förhållandevis liten grupp har
problemen haft begränsad betydelse. Men med tanke på att Öresundsbron nu
öppnat för trafik förväntas antalet personer som pendlar över sundet att öka.
Det finns idag ca 3000 personer som arbetspendlar över sundet. Högre lön i
Danmark och lägre skatt i Sverige lockar arbetstagare från båda sidor
sundet, men frågan är om de krångliga reglerna om sociala förmåner kan
väga upp detta. För gränsgångaren är det just själva samspelet mellan direkt
beskattning och finansiering av de nationella systemen för social trygghet
som blir lidande.

Det är inget specifikt för gränsöverskridande aktiviteter mellan Sverige och
Danmark och att enbart p g a Öresundsbrons öppnande förändra skatter och
avgifter torde inte vara skäl nog. Den största skillnaden mellan det danska
och svenska socialförsäkringssystemet är de olika sätten att reglera och
finansiera de sociala avgifterna. Det är troligt att dessa skillnader inte bara
påverkar hushållen och företags agerande utan också gränshandelns
utveckling. I Danmark existerar knappt några sociala avgifter, vilket i
Sverige är en stor inkomstkälla för att finansiera det sociala skyddet.
Naturligtvis blir det statliga sociala skyddet mindre i Danmark när det inte
avsätts lika mycket pengar för att finansiera det, men å andra sidan avsätter
danskarna gärna pengar till privata försäkringar. I Sverige är företag enligt
lag skyldiga att betala sociala avgifter på 33% för sina anställda. Denna typ
av skyldighet finns inte för danska arbetsgivare.

Danskar boende i Danmark och som pendlar till Sverige för att arbeta kan
göra ganska stora skatteklipp eftersom den svenska skatten endast är på
25%. Störst klipp gör de personer som har hög lön och inte är beroende av
avdrag. I den mån personen ifråga har dyrt boende och stora resekostnader
samt kanske även har ett deltidsarbete i hemlandet blir vinsten inte
överdriven. Genom att dessa personer endast betalar statlig skatt kan det få
konsekvenser för Malmö kommun eftersom personer som bor i Danmark
också omfattas av socialförsäkringen i det land han/hon arbetar. Personen
ifråga får alltså ta del av det svenska sociala skyddet med rätt till sjukvård
etc i Sverige utan att betala mer än 25% i skatt. Dessutom går inget av den
statliga skatten direkt till kommunen.
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Jag är inte av den åsikten att gränsgångarreglerna bör återinföras, men jag
anser ändå att det inte skall spela någon roll på vilken sida av sundet man
bor. Idag gör det tyvärr det och risken med pendlarströmmar och
bosättningsmönster är inte att underskatta. Personer bosatta i Hässleholm
har minst en 45 minuters resväg in till Malmö. Personer bosatta i
Köpenhamn tar sig in till Malmö på betydligt kortare tid. Personen som är
bosatt i Köpenhamn får en betydligt generösare beskattning samtidigt som
denne utan att betala för det kan åtnjuta förmåner både i Malmö kommun
samt i Danmark. Personen bosatt i Hässleholm får visserligen göra avdrag
för sina resekostnader, men skatten är betydligt högre för obegränsat
skattskyldig än för begränsat.  Även om det i slutet ofta jämnar ut sig , har
jag har svårt att finna någon som helst rättvis grund till att danskar som
jobbar i Sverige skall få skatterabatt, när det finns de som pendlar betydligt
längre för arbete i Sverige inte alls får denna typ av förmånliga behandling.
Det största problemet berör dock socialförsäkringen. Skillnader i skatter,
arbetsrätt och socialförsäkring kan faktiskt utgöra hinder för den fria
rörligheten. Problemen bottnar i ländernas lagstiftning och att enkelt ändra
på dessa politiskt känsliga ämnen lär knappast bli möjligt. Varje land värnar
givetvis om sina lagar och med beaktande av att varje stat är suverän blir
anpassning inte ett självklart alternativ. Kanske kommer det bli så att det
måste ske en harmonisering på EU nivå för att denna problematik skall nå
en lösning. Varken den svenska eller danska regeringen har några planer på
att harmonisera lagstiftningen eller skapa några särskilda regler för att
minska krångel och osäkerhet.
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Sammanfattning
I dagens samhälle är det inte ovanligt att personer söker sig över den
svenska gränsen, antingen för arbete i angränsade stater eller betydligt längre
bort. Sverige har ett brett beskattningsanspråk och personer är enligt den
svenska inkomstskattelagen antingen obegränsat- eller begränsat
skattskyldiga. Obegränsat skattskyldiga är alla personer som är bosatta i
Sverige, vistas här stadigvarande eller som tidigare har varit bosatta här och
som anses ha väsentlig anknytning hit. Fysiska personer som är bosatta
utomlands och som uppbär inkomst p g a arbete i Sverige beskattas enligt en
särskild lag om inkomstskatt för denna inkomst här. Personer som beskattas
enligt SINK har till skillnad från personer som beskattas både för statlig och
kommunal skatt inte rätt att göra några som helst avdrag. Eftersom stater
tillämpar olika beskattningsprinciper finns det risk för att en inkomst kan bli
beskattad hos samma person mer än en gång. För att undvika detta har
flertalet stater ingått s k dubbelbeskattningsvatal.

I första delen av arbetet har främst de skattemässiga effekterna av arbete och
bosättning i skilda länder behandlats. Det finns ju faktiskt grupper som inte
vill bryta upp den trygghet som de skapat i sitt hemland, men som ser
möjligheter till bättre jobb eller framförallt bättre lön i en angränsande stat.
Dessa personer är att anse som grånsgångare. Reglerna om gränsgång finns i
förhållande till de nordiska länderna i det nordiska
dubbelbeskattningsavtalet. För att anses som gränsgångare krävs emellertid
mer än att bara bo och arbeta i skilda stater. Inkomsten som tjänas in i
arbetslandet skall vara att hänföra till varaktigt personligt arbete. Vidare så
måste gränsgångaren regelmässigt uppehålla sig i sin fasta bostad. Kravet på
att person skall ha hemvist i kommun som gränsar till annat lands
landsgräns samt att arbetet måste utföras i en kommun som gränsar till andra
landet gäller i förhållande till Finland och Norge. Gränsgångarregeln
avskaffades i förhållande till Danmark 1997, men de som dessförinnan var
att anse som gränsgångare är så även idag. Beskattningen av gränsgångare
sker i bosättningsstaten. Personer som inte uppfyller villkoren för
gränsgångare kommer att beskattas i arbetslandet. Huruvida SINK blir
tillämplig eller ej beror på pendlingens art.

Eftersom det inte enbart är beskattningskonsekvenser som är av avgörande
betydelse för företags- och enskildas etableringsbeslut behandlas i andra
delen av arbetet reglerna om social trygghet. Det är viktigt att social trygghet
bibehålls för personer som beskattas i ett land, men bor i ett annat. Reglerna
om social trygghet finns för medborgare inom EU i förordning 1408/71 och
innebär som huvudregel att personer skall omfattas av socialförsäkringen i
det land de arbetar. Undantagsregler finns dock för personer som är utsända
eller arbetar i mer än en stat. I de fall det finns personer som är bosatta inom
EU/EES, men som av någon anledning inte är medborgare i EU/EES land
gäller socialförsäkringskonventionerna fullt ut. Det finns även en nordisk
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konvention om social trygghet som enbart omfattar nordiska medborgare
som faller utanför förordning 1408/71. Förordning 1408/71 innehåller regler
om alltifrån föräldrapenning till pension.

För personer som är gränsgångare kan det i vissa fall uppstå frågor eftersom
de beskattas i den stat de är bosatta, men omfattas av socialförsäkringen i
den stat de arbetar. Tydligast är dock problemen i förhållande till Danmark.
Den höga lönen i Danmark lockar folk från svenska sida till arbete, medan
danskarna lockas av den låga SINK skatten. Tuffast i denna kamp har
faktiskt Sverige eftersom det är betydligt fler som väljer att pendla från
Sverige till Danmark. Trots att inkomstskatten är betydligt högre i Danmark
Jag anser själv att det för individen rent skattemässigt jämnar ut sig oavsett
vilken stat arbetet sker i, men knappast för kommunerna runt om i Skåne.
Det stora problemet är dock hur socialförsäkringen skall kunna samordnas
så att folk inte avskräcks för att ta arbete i annan stat. Det behövs ganska
omgående en samordning av de nordiska ländernas regler och system, men
med tanke på hur politiskt känsligt det är att ändra arbetsrätt, skatterätt och
social trygghet lär det nog dröja.
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