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Sammanfattning
Denna uppsats belyser de skillnader som idag finns gällande finansieringen
av de svenska och danska pensionssystemen, vilka problem som
uppkommer p.g.a. dessa skillnader, samt i vilka situationer de uppstår.
Tyngdpunkten ligger på bosättningens betydelse vid arbete i Sverige, och
förutom eventuella finansieringsproblem för systemen behandlas också
ekonomiska konsekvenser för individen. En litteraturstudie ligger till grund
för uppsatsen, men ett fåtal telefonintervjuer har utförts där
informationskällorna inte varit tillräckliga eller där informationen behövt
säkerställas.

Slutsatserna lyder i korthet som följer: Eftersom det danska
pensionssystemet till stor del finansieras med skatteintäkter, är det av
yppersta vikt att dessa också betalas in till landet av de individer som tillhör
dess pensionssystem. För Sveriges del måste arbetsgivaravgifter betalas in
för de som senare ska erhålla pensionsutbetalningar om systemet ska
fungera. Detta är emellertid inte alltid fallet, och i de fall som analyserats i
denna uppsats (arbetstagare i Sverige bosatta i antingen Danmark eller
Sverige) drabbas det danska systemet otvivelaktigt hårdast. Vid arbete i flera
medlemsstater, vid utsändning av arbetstagare och vid arbete i Sverige för
ett danskt företag av en individ som är bosatt i Danmark, uppstår finansiella
problem för systemen. 

Arbetstagare kan gynnas genom en lägre skattesats med bibehållna förmåner
eller genom att tillhöra det danska systemet samtidigt som skatt betalas i
Sverige. Detta då arbetsgivaravgifter betalas i Danmark vilket rimligtvis
borde leda till en högre lön, samtidigt som skattesatsen generellt är något
lägre i Sverige än i Danmark. Nackdelen är då att personen tillhör det
danska systemet med sämre villkor. Att märka är dock
tjänstemannapensioner och olika avtalsbaserade pensioner i sammanhanget.
Dessa utgör betydande belopp i Danmark, och tillsammans med ATP och
Folkepensionen blir den totala ersättningsnivån för de flesta inte särskilt
mycket mindre i Danmark än i Sverige. Vidare utgör systemet med efterlön
en möjlighet för individen att mottaga ersättning redan vid 60 års ålder,
vilket av många uppfattas som fördelaktigt. Individens situation påverkas
vid arbete i båda medlemsstaterna (kan vara både fördelaktigt och
ofördelaktigt), och vid bosättning i Danmark samtidigt som arbete sker i
Sverige (särskilt fördelaktigt i de fall särskild skatt för utomlands bosatta är
tillämplig). Slutligen uppkommer även en situation som avviker från
normalfallet då arbetstagaren är att anse som utsänd. Ekonomiskt är detta att
anse som positivt för individen, förutsatt att denne kompenseras för
tillhörigheten till det danska systemet.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problematisering

Uppförandet av Öresundsbron har medfört nya möjligheter för arbetstagare i
de angränsande regionerna att söka arbete utanför bosättningslandet.
Undersökningar har även visat att den Europeiska Gemenskapens
målsättning om en fri inre marknad, fri rörlighet för personer kapital och
arbetskraft, bidragit till en ökad personrörlighet i Europa.1 Problem kan
uppstå då ländernas lagstiftning måste anpassas efter de nya
förutsättningarna, och medlemskapet i den Europeiska Unionen innebär
också att lagstiftning måste ta hänsyn till Unionens gemensamma mål. 

En förutsättning för trygghetssystemens utveckling är dels dess existens i
andra länder, och dels att systemen åtminstone till viss del liknar varandra.
Detta då kostnaderna för upprätthållandet av systemen och välfärden är
höga, och konkurrenskraften för industrin kan minska om avgifter och
skatter enbart belastar verksamheter i ett land2. En integrering av systemen
är alltså av yppersta vikt, och har så varit sedan systemens uppkomst.3
Harmonisering och koordinering är de tekniker som används vid integrering;
harmonisering påverkar ländernas interna rätt, medan koordinering endast
reglerar de internationella aspekterna på lagstiftningen.4 Man inkräktar på
nationell lagstiftning på så vis att man tar bort eller förändrar regler som
skapar lagkonflikter, exempelvis nationalitetskrav för att omfattas av en viss
försäkring. 

EG:s aktiviteter för att samordna de Europeiska socialförsäkringssystemen
sträcker sig endast till koordinering, då en direkt beröring av innehållet i de
enskilda systemen anses otänkbar.5 Förordningarna rfo 1408/71 och rfo
574/72 har antagits för detta syfte. Koordineringsreglerna räcker dock inte
alltid riktigt till vid integreringen av systemen, och problem uppstår i vissa
situationer. Medlemsländernas regler för pensionsålder skiljer sig
exempelvis avsevärt från varandra, vilket illustreras i följande fall: En dansk
kvinna bestämmer sig vid 55 års ålder för att flytta till Italien, efter att ha
arbetat hela sitt liv i Danmark. Pensionsåldern är i Danmark 67 år, och i
Italien pensioneras kvinnor vid 60 års ålder. Mellan 60-67 års ålder kommer
då kvinnan att endast uppbära en mycket liten pension från Italien, vilket
givetvis skulle vara betungande för henne. Frågan är om detta problem är
möjligt att åtgärda så länge man endast avser att koordinera
medlemsländernas socialförsäkringssystem?

                                                
1 Cole & Cole 1998 s. 117
2 Erhag 2002 s. 75
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Erhag 2002 s. 77
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Koordinering i all ära, men ett socialt skyddssystem kostar pengar. Hur detta
ska administreras säger dock inte de nämnda direktiven mycket om, troligen
beroende på att de direkt ersatt de tidigare förordningarna rfo 3/58 och 4/58,
vars huvudsakliga syfte var att länka samman de första 6 medlemsstaternas
skyddssystem. Dessa hade alla en stark koppling mellan finansiering och
förmåner –sk Bismarck system- där det var upp till den stat som utpekades
av förordningen att dels bestämma vilka förmåner som skulle erbjudas, dels
bestämma hur de skulle finansieras. De sociala trygghetssystemen har dock
blivit allt mer komplexa och skattefinansierade, och i takt med att länder
med en helt annan syn på social trygghet och fördelningspolitik anslutit sig
har reglerna enligt min mening blivit förlegade. Detta gäller inte minst
pensionssystemen, vilka denna uppsats avser att behandla.

De nordiska länderna har av tradition haft en relativt generös lagstiftning
inom området för social trygghet. Skillnaderna i finansiering är dock stora,
Danmark skattefinansierar en stor del av sina sociala utgifter (68%6) och en
stor del av bördan läggs på arbetstagaren. Sverige tar å sin sida ut höga
avgifter i form av exempelvis arbetsgivaravgifter, medan den enskilde inte
bidrar i lika stor utsträckning med skattepålägg.(8%)7 Det land som enligt
förordningarna utpekats ska stå för de sociala förmåner som erbjuds i landet,
och hur finansieringen ska ske bestäms av samma land. Huvudregeln i
förordningen säger att lex laboris, d.v.s. arbetslandet, bestämmer vilket
lands socialförsäkringssystem (och därmed även pensionssystem) som
arbetstagaren ska anses tillhöra. Följden av detta borde vara att
bosättningslandet saknar betydelse i sammanhanget för individen, förutsatt
att systemen är likvärdiga. Men är systemen verkligen likvärdiga? Och kan
en person bo hela sitt liv i Malmö, ta bilen till Köpenhamn på morgonen, för
att sedan åtnjuta dansk pension? Finns det några vinster med att göra på
detta sätt, och betalar inte denna individ i vissa fall skatt i Sverige? Detta
kan i sådana fall innebära att tillfällen uppstår där ett land inte har rätt till de
intäkter som ska finansiera pensionssystemet, samtidigt som man är skyldig
att erbjuda personen landets pensionsförmåner. Man kan exempelvis tänka
sig situationer där arbetsgivaravgifter betalas i Danmark, skatt i Sverige,
samtidigt som arbetstagarens pension ska betalas av Danmark. Då det
danska pensionssystemet i stor utsträckning är skattefinansierat innebär detta
givetvis ett avbräck för det danska finansieringssystemet, och man kan även
tänka sig situationer där det svenska systemet “drabbas” av de missgynnande
reglerna. Frågan är om bosättningen verkligen saknar betydelse i
socialförsäkringssammanhang?

                                                
6 Eurostat nr 2/2000
7 Ibid.
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1.2 Avgränsningar

Då sociala förmåner är ett både brett och svårdefinierat område, har jag av
tids- och utrymmesskäl valt att begränsa mig till att i huvudsak behandla de
frågor som rör pensionssystemen. Av samma skäl kommer jag att
koncentrera mig på de svenska och danska reglerna, då dessa dels är relativt
lättillgängliga och dels skiljer sig inom för uppsatsen väsentliga områden
som exempelvis finansieringssidan. Själva bosättningsbegreppet har förvisso
en stor betydelse i denna sammanställning, men en bredare analys av detta
har fått stå tillbaka för en mer utförlig beskrivning av själva
pensionssystemen och de bakomliggande principerna för dessa. Själva
konsekvenserna av bosättningen i pensionssammanhang för arbetstagare i
Sverige kommer dock att redovisas.

1.3 Syfte

Uppsatsen kommer att belysa de skillnader som idag finns gällande
finansieringen av de svenska och danska pensionssystemen, vilka problem
som uppkommer p.g.a. dessa skillnader, samt i vilka situationer de uppstår.
Tyngdpunkten ligger på bosättningens betydelse vid arbete i Sverige, och
förutom eventuella finansieringsproblem för systemen kommer ekonomiska
konsekvenser för individen att behandlas. 
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2 Metod
”Metod” har beskrivits som läran om de instrument som kan användas för
att samla in information.8 Halvorsen anser att metod är något mer än bara
undersökningstekniker. Det är även läran om hur man samlar in, organiserar,
bearbetar, analyserar och tolkar sociala fakta på ett så systematiskt sätt att
andra kan kontrollera våra resultat. Metoden bör alltså vara ett hjälpmedel
och inget mål i sig.9  Denna uppsats har inte vållat några större
metodologiska problem, då någon kvantitativ analys inte kommit i fråga och
de intervjuer som utförts är av ringa antal. Av dessa anledningar har jag valt
att hålla detta avsnitt kort.

Insamlingen av data och information är kanske den mest vitala delen av ett
uppsatsarbete som detta, även om det generella problemet med att sålla
bland mängder av information inte haft någon större betydelse i detta fall.
Det svenska pensionssystemet är relativt nytt, och de problem som kan
tänkas uppstå för gränsgångare Sverige/Danmark i detta avseende har inte
behandlats i någon större utsträckning. Jag vill dock påpeka att jag haft stor
nytta av Tomas Erhags avhandling vid analysen av tänkbara
finansieringsproblem.

Generellt brukar informationsinsamlingen struktureras efter primär- och
sekundärdata. Den förstnämnda kategorin innefattar information som samlas
in av forskaren själv, exempelvis genom intervjuer och observationer.
Sekundärdata utgör å andra sidan information som redan finns tillgänglig i
t.ex. böcker, artiklar eller på Internet. Ytterligare en väsentlig skillnad är att
primärdatan samlas in för ett specifikt ändamål.10 Kvalitetsproblem kan
givetvis uppkomma i alla typer av information, men enligt min mening är
det viktigt att vara särskilt observant på problemet vid användande av
sekundärdata som hämtats från Internet, pga de stora möjligheter som finns
att publicera material via detta medium. Jag vill betona att den sekundärdata
som använts i uppsatsen uteslutande har publicerats i tryckt form, eller
härstammar från en välkänd källa som jag utan vidare efterforskning
bedömer som trovärdig. (Exempelvis RSV:s publikationer, och artiklar
publicerade på Internet, men som även finns att tillgå i tidskrifter). Den
primärdata som jag utnyttjat består av telefonintervjuer med
Skattemyndigheten respektive Försäkringskassan i Malmö vid två tillfällen.
De personer som jag talat med har jag blivit hänvisad till då de ansetts
besitta särskilda kunskaper inom de områden jag efterfrågat. Jag är
medveten om de problem som kan uppkomma med telefonintervjuer, då den
bristande personliga kontakten lätt kan leda till missförstånd. För att
motverka detta har jag försökt lägga intervjufrågorna i en logisk följd, och

                                                
8 Halvorsen 1992  s.13.
9 Halvorsen  1992 s.13
10 Wiedersheim-Paul/Eriksson 1991 s. 67
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avsluta samtalet med en kort sammanfattning av de svar jag ansett mig få.
Detta förfarande ger respondenten möjlighet att korrigera eventuella
missförstånd och fel.11 Jag har under arbetet inte ansett det vara något
problem med att utföra telefonintervjuer, då jag fått svar på de frågor jag
ställt eller uppnått en diskussion kring ett eventuellt problemområde då
något definitivt svar inte kunnat ges. 

2.1 Disposition

Upplägget på uppsatsen ser ut som följer. Kapitel tre behandlar de teoretiska
grundvalarna till hur pensionssystemen är uppbyggda. Detta för att ge
läsaren en bred bakgrund till området och förstå de fundamentala
skillnaderna mellan olika typer av pensionssystem. Vidare kommer viktiga
begrepp som skatter och avgifter att behandlas, liksom olika typer av
finansiering av pensionssystem. 

I kapitel fyra går jag igenom förordning 1408/71, vilken har stor betydelse
för all reglering inom området för de länder som är anslutna. Vidare
beskrivs också det svenska och danska pensionssystemen.

Kapitel fem utgör själva analysen i uppsatsen, och det är här bosättningens
betydelse för gränsgångare mellan Sverige och Danmark avseende pensioner
behandlas. Slutsatserna presenteras sedan separat i kapitel sex.

                                                
11 Lantz s. 86 1993
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3 Teoretisk översikt

3.1 Trygghetssystem

Idag uppvisar samtliga europeiska länder en lagstiftning som faller inom
ramarna för socialförsäkringsrätten12, men likväl kan stora skillnader
gällande systemets sociala och kommersiella funktioner skönjas mellan
länderna.13 Olika länder uppvisar ofta stora skillnader avseende välfärdens
utformning, och det har utvecklats ett flertal modeller för att på ett relativt
enkelt sätt jämföra dessa skillnader. Givetvis bör man vid användandet av
modeller liknande de som presenteras i detta avsnitt beakta den
generaliserande karaktär som dylika modeller uppvisar, ett visst land kan
mycket väl kategoriseras utan att det passar in fullständigt. Likväl kan
instrumenten med fördel användas för en strukturering av systemen.
Dessutom utgör modellerna en utmärkt bakgrund för att förstå de
grundläggande skillnaderna i Europas socialförsäkringssystem.

De modeller som jag valt att beskriva i detta kapitel är de sk. Bismarck- och
Beveridgemodellerna. Förutom möjligheterna till strukturering belyser
modellerna de svårigheter som kan uppkomma vid ett försök att
harmonisera Europas länders socialförsäkringssystem. 

3.1.1 Bismarckmodellen

Sociala skyddssystem avsedda för vissa delar av ett lands arbetsföra
befolkning, som till största delen är finansierade av samma invånare, brukar
man hänföra till den sk Bismarckmodellen. Man drar gränser mellan olika
kategorier av arbetstagare, och använder sig av inkomstbaserade förmåner
för respektive kategori. Det finns även ett socialt drag i Bismarcksystemet
som tar sig uttryck i att staten reglerar själva förekomsten av en försäkring, i
viss mån bidrar till finansieringen av systemet samt står som ekonomisk
garant. En trepartsstruktur med stat, arbetstagare och arbetsgivare kan
skönjas, vilket är typiskt för systemet. 

Finansieringen av systemet visar också den typiska tredelningen, då den
karaktäristiskt vilar på arbetsgivar- och arbetstagaravgifter med ett visst stöd
från staten. Den arbetsföra delen av befolkningen är de aktiva i systemet,
förmånerna är prestationsbaserade och finansieringen sker till stor del av
egen- och arbetstagaravgifter som är anpassade efter lönen. Olika
arbetsgrupper behandlas olika av systemet. Till stater som kan hänföras till

                                                
12 Jmf den komparativa studie av de europeiska socialförsäkringssystemen som utförts av
Pieters, 1997
13 Eichenhofer 2000  s. 56



8

Bismarckmodellen brukar man idag räkna Tyskland, Österrike, Frankrike,
Italien och Nederländerna, och ibland kallas systemet den ”kontinentala
modellen”.14

3.1.2 Beveridgemodellen

I kontrast till Bismarckmodellen står den sk Beveridgemodellen, vilken i
stället för att använda sig av prestationsbaserade förmåner erbjuder ett
minimistöd till de grupper som faller inom försäkringen. Man bortser från
yrkeskategorier, och målsättningen är att samtliga medborgare ska omfattas
av en socialförsäkring. Den grundläggande tanken när systemet utvecklades
efter andra världskriget var, och är, att de mest välställda skulle bidra till att
skapa ett minimiskydd för den svagare delen av befolkningen.15 Det
föreligger ingen korrelation mellan lön, avgift och förmån i systemet, utan
en enhetlig avgift medför en rättighet till en fastställd förmån. Detta innebär
att något skydd utöver miniminivån inte står att finna, och i kombination
med minimigarantin medför detta att skattefinansiering blir en relativt stor
del av systemet. Grundläggande socialt skydd med kompletterande
inkomstrelaterade förmåner har visat sig mycket kostsamt, och sedan 1970-
talet kan en trend skönjas där det blir svårare för medborgarna att utnyttja
förmånerna samt att inkomstprövning ofta sker även gällande
socialförsäkringsförmåner. Själva ersättningsnivåerna har även minskat
under senare år.16 Länder i Europa som kan hänföras till
Beveridgemodellens synsätt på socialförsäkringssystemet är Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Storbritannien och Irland.17

3.2 Finansieringsprinciper för sociala
trygghetssystem

Socialrätten är sammanbunden med skatterätten på så vis att rättigheter och
skyldigheter i en stat yttrar sig i uttag av skatter och avgifter samt
skattemässiga och sociala förmåner. Givandet är i princip konstant medan en
progressiv beskattning medför att tagandet ökar i takt med inkomsten.18

Intressant är också beteckningarna “skatt” respektive “avgift” i
sammanhanget. Greve har definierat skatt som “Payment to the public sector
or publicity controlled part of the economy, directly or indirectly without the
immediate receipt of anything in return.”19 Denna definition innebär att
även obligatoriska socialavgifter samt obligatoriska avgifter till en icke-

                                                
14 Erhag 2002 s. 64
15 Ds 1993:51 s. 19.
16 Berghman 1991 s. 16 f.
17 Erhag 2002 s. 66
18 Eichenhofer 2000 s. 28 f.
19 Greve 1993 s. 11
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statligt administrerad pensionsfond anses utgöra en skatt, exempelvis
premieavgifter inom det svenska pensionssystemet.20 

Syftet med en social avgift är att finansiera ett socialförsäkringssystem, men
kopplingen mellan sådana avgifter och förmåner från systemet har i Sverige
blivit allt mer otydlig.21 Vid valet mellan skatter eller avgifter som
finansieringskälla, bör staten beakta att en skattefinansiering möjliggör
större möjligheter till omfördelning av olika riskgruppers inkomster än en
avgiftsfinansiering. Progressivitet förstärker detta, och skattefinansiering
innebär också att systemet kan täcka in hela befolkningen.22 En progressiv
avgift skulle dock innebära samma möjligheter.23 Ett argument för att
använda sig av en avgiftsfinansiering är att det möjliggör öronmärkning av
pengar som betalas in till förmåner som utbetalas i ett visst system. Detta ger
en finansiell stabilitet i systemet, och försäkringstagaren upplever en större
trygghet samtidigt som benägenheten att betala in avgifterna är större än att
betala skatt.24 Obligatoriska avgifter leder även till att individen
uppmärksammar framtidens osäkerhet, varför sparande uppmuntras.25

Frågan är hur ett rättvist socialförsäkringssystem ska utformas, och om detta
har många teorier framställts. Nedan redogörs för ett fåtal principer till vilka
man brukar hänvisa vid förklaringar av syftet bakom ett försäkringssystems
finansieringsstruktur. Detta för att ge läsaren en förståelse för bakgrunden
till hur Europas länders försäkringssystem skiljer sig från varandra.

3.2.1 Försäkringsprincipen

Förespråkarna av denna princip menar att socialförsäkringar ska ses på
samma sätt som ”vanliga” (privata) försäkringar, och premien beräknas efter
samma system. Premien i en kommersiell försäkring räknas i princip ut på
så sätt att man delar in försäkringstagarna i riskklasser, varefter man
multiplicerar ett värde för gruppen med värdet på utfallet och adderar
administrativa kostnader.26 Den beräknade framtida kostnaden motsvarar
alltså de samlade premiernas värde, och i princip måste en individuell
avvägning göras för varje försäkringstagare för att avgöra vilken riskgrupp
denne befinner sig i. 

Ett problem med ovanstående förutom kostnaderna för att klassificera
försäkringstagarna är dock att vissa riskgrupper skulle få mycket höga
försäkringspremier.27 Vissa anser också att socialförsäkringssystemet ska
anses utgöra ett sk ”public good”  -liksom utbildning, försvar etc- varför
                                                
20 Erhag 2002 s. 99
21 Erhag.2002 s.98
22 Edebalk m.fl. 1998 s. 27 f.
23 Erhag 2002 s. 100
24 Alcock, ISSR 49, 1996:1 31-49.
25 Sjöberg 1999 s. 282
26 Den sk ekvivalensprincipen (risk*förmån+administrationskostnad=avgift) se Erhag 2002
s. 91
27 Euzéby, ESSR 3/97 s. 4 f.
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detta system bör finansieras och administreras av staten. Utan
riskdifferentiering skapas en solidarisk försäkring där avgiften är enhetlig
för medborgarna och sätts med hänsyn till kostnaderna av det förväntade
utfallet. Vidare kan försäkringen anpassas efter inkomst, och en fördelning
där medborgare med hög risk gynnas blir utfallet.28

En fördel med ett system som bygger på försäkringsprincipen är det
legitimitetsargument som kan anföras. Om rätten till ett försäkringsutfall är
beroende av en inbetald premie kan utfallet upplevas som intjänat, och
betraktas liknande en kontraktuell rättighet.29 Vid införandet av det nya
svenska pensionssystemet har denna kontraktsanalogi tillmätts stor
betydelse.30

Försäkringsprincipen fungerar bra så länge arbetslösheten är låg. Systemet
bygger dock på att en stor del av befolkningen arbetar och betalar in
premien. Vissa grupper som exempelvis långtidsarbetslösa och
deltidsarbetande blir därför särskilt utsatta, då de löper en risk att inte kunna
betala in den erforderliga premien. Vissa typer av social utsatthet är särskilt
skyddsvärd, men räknas sällan in i de traditionella riskkategorierna (ex
ensamstående mödrar), och det har hävdats att det viktigaste argumentet mot
försäkringsprincipen är att all social utsatthet som är skyddsvärd sällan
beaktas.31 Erhag menar att försäkringsprincipen inte är särskilt flexibel då
sociala risker varierar med tiden, och inte är behovsorienterad (beaktar
inkomst/förmögenhet). Detta kan vara en anledning till de finansiella
problem som ofta uppkommer vid applicerande av principen.32 Vidare bör
nämnas att försäkringsprincipen sällan innebär att man strikt följer det
kommersiella sättet att beräkna premien, då det nödvändiga sambandet
premie-utfall ofta saknas33. Som exempel kan system som bygger på sk pay-
as-you-go finansiering (se avsnitt 3.2.3) nämnas.

Länder som tillhör det tidigare beskrivna Bismarcksystemet använder sig
ofta av system som präglas av försäkringsprincipen.34

3.2.2 Solidaritetsprincipen

Denna princip används i stor utsträckning i Skandinavien, och innebär att
socialförsäkringen används som en fördelningsfunktion oberoende av de
riskanalyser som används i försäkringsprincipen. Man fördelar kostnaderna
solidariskt bland samtliga försäkrade, vilket medför att finansieringen kan
ske med hjälp av skattemedel i stället för sociala avgifter (vilka ändå kan

                                                
28 Edebalk m.fl. 1998 s 18 ff.
29 Sjöberg 1999:21 s. 3
30 Erhag 2002 s. 93
31 Messere 1993  s. 173
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Erhag 2002 s. 93
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tänkas finnas kvar av psykologiska eller politiska skäl).35 Att bedriva en
politik med både inkomstskattesystem och socialförsäkringssystem, kan
uppfattas som motsägelsefullt och irrationellt, vilket brukar användas som
ett argument för solidaritetsprincipen.36 Mot detta talar att inkomstskatten
traditionellt används till att bekämpa fattigdom, och att
socialförsäkringssystemet i stället fyller funktionen att skydda mot negativa
ekonomiska konsekvenser vid en särskild social risk. Med detta kan man
argumentera för att solidaritetsprincipen saknar integritet. Dessutom medför
systemet vissa orättvisor, då exempelvis unga människor betalar in avgifter
till ett försäkringssystem som de med största sannolikhet aldrig kommer att
ha någon nytta av.37

3.2.3 Pay-as-you-go finansiering

I många länder fungerar familjen som ett slags socialförsäkring på så sätt att
man tar hand om sina föräldrar och släktingar när de blivit gamla och inte
längre kan eller bör försörja sig själva. Idag används dock i de flesta i-länder
en statligt styrd metod med samma syfte, dvs man vill få den arbetande
generationen att betala för de äldre eller de som av andra anledningar inte
kan arbeta. Detta brukar kallas för pay-as-you-go finansiering av systemet.
Det andra alternativet till finansiering av ett socialförsäkringssystem är
system där individens inbetalningar fonderas för ett senare, personligt, bruk.
Här kan man tala om att det rör sig om en avgift för individen, då den
berättigar till en senare utbetalning med direkt koppling till inbetalningen.
Ett sådant system har alltså starka kopplingar till den tidigare beskrivna
försäkringsprincipen, och har fått visst genomslag i det nya svenska
pensionssystemet. 

Vidare kan man konstatera att ett statligt finansierat system innebär att
kontraktet mellan försäkringstagaren och –givaren är politiskt betingat. Att
premien inte behöver vara fastställd efter marknadsmässiga
försäkringsprinciper är ett yttryck för det politiska i kontraktsförhållandet,
och den fördelningspolitik som kan utföras med hjälp av att inte använda de
marknadsmässiga principerna är en tänkbar anledning till att systemen
skiljer sig så mycket mellan olika länder. Att förlita sig helt på privata
försäkringsalternativ anses ofta orealistiskt om syftet är att hela
befolkningen ska omfattas. Pay-as-you-go finansiering uppfyller
täckningsbehovet, men har också många svagheter. Den viktigaste och mest
uppenbara nackdelen är att systemet bygger på att samhällets tillväxt inte
stagnerar eller sjunker –i sådana fall räcker inte pengarna till de som
behöver dem nu och har betalat in till systemet tidigare. Man brukar tala om
att det finns ett kontrakt mellan generationerna, där den arbetande delen av
befolkningen åtar sig att försörja de övriga, mot att de yngre sedan försörjer
dem. Brister återväxten på något sätt, exempelvis på grund av demografiska
                                                
35 Sjöberg 1999:21 s. 5
36 Erhag 2002 s. 95
37 Erhag 2002 s. 96
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faktorer vilket är fallet med Sverige idag, blir bördan för den generation som
ska betala systemet för tung, och kontraktet kan komma att brytas.38

                                                
38 Erhag 2002 s. 97
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4 Pensionssystem i Sverige
och Danmark

4.1 Internationell reglering

4.1.1 EU:s rättsakter

Socialrätten har en nationell begränsning, socialförsäkring och andra
ekonomiska förmåner bygger på nationella bestämmelser och det finns ingen
gemensam europeisk socialförsäkring.39 Bosättning, lex laboris och
nationalitetsprincipen avgör oftast bestämmelsernas tillämplighetsområde,
och även villkoren för ersättningsrätt är knuten till det land vars regler är
tillämpliga. Gällande pensionen är denna korrelerad till de avgifter som
betalats in, varför poäng till tilläggspension endast kan intjänas i det land där
arbetet utförts och avgifterna betalats in (dock finns
undantagsbestämmelser). Generellt gäller alltså lex laboris som princip för
pensioner av intjänandetyp.40 Vidare är ofta bosättning i landet ett krav för
att en individ ska få behålla en förmån han eller hon är berättigad till. Detta
skapar problem för personer som inte bor och arbetar i samma land, då olika
länders reglering avseende socialförsäkringsfrågor ofta inte är koordinerad.41

Om en person som lever på sin pension bestämmer sig för att flytta till ett
annat land, kan exempelvis bosättningskravet som finns i vissa länder brista,
varför pensionen inte längre utgår. Förmåner som tilläggspensioner, vilka
bygger på intjänande, är oftast exportabla enligt nationella regler, medan
grundpensioner och liknande mer sällan är möjliga att överföra till ett annat
land.42 Finns inte en liknande pension i det nya bosättningslandet, eller
brister andra rekvisit, förlorar alltså personen en del av sin pension vid
flytten.

Bilaterala överenskommelser löste till en början problematiken med
favorisering av egna innevånare och bristande koordinering. Dessa har sedan
utvecklats till den sekundärrättsliga EG-lagstiftning som finns inom området
idag, rfo 1408/71 och rfo 564/72.43 Den sistnämnda reglerar tillämpningen
av rfo 1408/71 och kommenteras inte vidare i denna framställning. Basen
för förordningarna är EGF art 42, vilken ger en rättslig grund till att skapa
koordineringsregler avseende medlemsländernas sociala trygghetssystem, då
rådet tillåts vidta nödvändiga åtgärder för tryggandet av migrerande
arbetares sociala säkerhet. 

                                                
39 Anna Christensen 1999, s. 4
40 Anna Christensen 1999, s. 5
41 Ibid.
42 Anna Christensen 1999, s. 6
43 Anna Christensen 1999, s. 6
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4.1.1.1 Rfo 1408/71

Till att börja med kan man konstatera att rfo 1408/71 precis som andra
förordningar är direkt tillämplig, varför man vid studier av nationell rätt bör
ha i åtanke att det kan finnas kompletterande eller modifierande
bestämmelser i förordningen. Gällande tillämpningsområdet för rfo 1408/71,
så är huvudprincipen att endast förvärvsarbetande omfattas. Förordningen är
kopplad till arbetskraftens fria rörlighet och detta ligger till grund för
personkretsens omfattning.44 Enligt artikel 2 omfattas arbetstagare och
egenföretagare som tillhör eller har tillhört ett medlemslands
sociallagstiftning. Förordningen gäller även familjemedlemmar eller
efterlevande, dock med vissa undantag. Offentliganställda omfattas också,
dock gäller förordningen inte för särskilda förmåner som dessa arbetstagare i
vissa fall kan åtnjuta enligt speciallagstiftning. 

När det gäller förmånernas omfattning, fastställs i art 4 att dessa måste utgå
på grund av lagstiftning. Överenskommelser mellan arbetsmarknadens
parter angående vissa förmåner utesluts alltså, och det är värt att notera att
sådana har en stor betydelse i många europeiska länder. Sjukdom, ålderdom,
arbetslöshet och familjebildande är de huvudsakliga sociala förhållanden där
förmåner utgår som omfattas av förordningen. Vidare innefattar begreppet
”social security” enligt art 4.1 både förmåner som bygger på inbetalda
avgifter och förmåner som inte är avgiftsrelaterade, med undantag i art 4.4
för sk ”social assistance” (dvs det som i Sverige kallas socialbidrag).
Hybridfall mellan socialhjälp och socialförsäkring finns dock, exempelvis
olika typer av garantipension. För att en förmån ska klassificeras som
socialförsäkring får den inte vara behovsprövad eller ge utrymme till
diskretionär prövningsrätt. En garantipension till någon som inte kan arbeta
(p.g.a. ålderdom eller invaliditet) är behovsprövad så tillvida att den endast
utgår om ingen annan inkomst finns, men någon individuell prövning utförs
ej. Sådana hybridförmåner är problematiska, och beror ytterst på att
förordningen inte är anpassad för skattefinansierade förmåner avsedda för
hela befolkningen. I fallet Frilli45 medgav EG-domstolen garantipension till
en italienska bosatt i Belgien, då nationaliteten var det som avgjorde
huruvida hon hade rätt till förmånen eller ej. 1992 kom så en
tilläggsbestämmelse i förordningen, artikel 4.2a, med vilken problematiken
med hybridförmånerna var tänkt att regleras. Artikeln tar sikte på förmåner
som inte faller under ”social security” (4.1) och inte heller kan klassificeras
som socialhjälp och därför vara uteslutna enligt art 4.4. Om en sådan förmån
är avsedd att täcka riskerna i 4.1, eller fungerar som ett särskilt stöd för
handikappade, omfattas förmånen av förordningen. Dock är sådana
förmåner inte exportabla. (Artikel 10a. 1)

Det finns ett antal grundläggande principer i rfo 1408/72 som är av
betydelse i sammanhanget. Till att börja med den sk.

                                                
44 Anna Christensen 1999 s. 6
45 Mål 1/72 ”Frilli”
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likabehandlingsprincipen i artikel 3. Denna fastställer att all diskriminering
p.g.a. nationalitet inom förordningens tillämpningsområde är otillåten.
Sammanläggningsprincipen innebär att en individ ska få tillgodoräkna sig
den tid och/eller de avgifter som man erlagt i ett annat land då
kvalifikationstiden för en viss förmån ska beräknas. Denna princip framgår
inte av någon artikel i förordningen, utan av särskilda bestämmelser i
avdelning III. Om en förmånsberättigad i ett visst land är bosatt i ett annat
ska förmånen ändå utgå. Detta framgår av exportabilitetsprincipen i artikel
10. Ytterligare en princip som är av betydelse är ”the single state rule”,
vilken fastställer att ersättning endast ska utgå från en stat, och att lex
laboris avgör vilket land som ska betala. (Artikel 13.1 och 13.2). Man kan
exempelvis tänka sig att en person som arbetar i ett land med en
ålderspension som bygger på arbete och inbetalda avgifter, bor i ett land där
pensionen utgår p.g.a. bosättning. I ett sådant fall skulle alltså pension utgå
från båda staterna, men detta regleras alltså av 13.1 och 13.2. Värt att notera
är att det här är det senaste arbetslandet som gäller vid tillämpning av lex
laboris, ett undantag för personer som inte längre är aktiva på
arbetsmarknaden har dock utvecklats i praxis.46 I sådana undantagsfall
(exempelvis pensionärer) anses arbetslandets lagstiftning upphört att gälla,
och i stället är bosättningslandet avgörande för vilket lands lag som är
tillämplig. (Art 13 p 2f). I artikel 14-17a finns ett antal undantagsregler,
varav regeln om utsändning i art 14.1 är intressant i denna framställning.
Denna innebär att en anställd vid utlandsarbete följer med sin arbetsgivare,
vilket exempelvis får följden att en person som normalt utför sitt arbete i
Sverige får räkna pensionspoäng till det svenska pensionssystemet, även om
han utför ett arbete för sin arbetsgivares räkning i Danmark.
Undantagsregeln gäller i 12 månader, men kan förlängas. Erhag har med
ledning av artiklarna 14 och 14 a), AK:s beslut nr 162 samt praxis47 ställt
upp fem kriterier för att utsändning ska anses föreligga:48

1. Arbetsgivaren ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i
utsändningslandet.

2. Arbetstagaren ska vara anställd i utsändningslandet.
3. Arbetstagaren ska tillhöra ett system för social trygghet i

utsändningslandet.
4. Arbetsuppgiften i utsändningslandet ska vara temporär.
5. Ett organiskt49 samband ska finnas mellan arbetstagaren och den

verksamhet den utsände bedriver. 

I normalfallet för emigrerande arbetstagare inom Europa ställer alltså
pensionerna inte till med några bekymmer. Intjänandetid och inbetalda
avgifter vilka ger rätt till ersättning enligt intjänandelandets pensionssystem,
finns kvar även om en medborgare bosätter sig och arbetar i ett annat land
och därmed inte längre är försäkrad i det första landet. När det landets
                                                
46 Mål 245/88 “Daalmeijer”
47 Bl.a. mål C-202/92 ”Fitzwilliam”, och mål 19/67 ”van der Vecht”
48 Erhag 2002 s. 271
49 Faktorer som ansvar för anställning, anställningskontrakt, uppsägning mm beaktas här.
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pensionsålder uppnåtts betalas pension ut oavsett vilket system personen då
tillhör. Detta förefaller rättvist då varje land utbetalar en pension som
motsvarar de avgifter/sociala förtjänster som individen har stått för. Den
nationella rätten täcker oftast sådana fall. Sammanläggningsprincipen
gällande pensioner är reglerad i art 45, och täcker de situationer där en viss
intjänande- eller kvalifikationstid krävs för att en pensionsförmån
överhuvudtaget ska utgå. Ett problemområde är pensioner som inte är
proportionerliga efter den tid som individen varit försäkrad, utan utgår med
en fast summa förutsatt att den gäller då pensionsåldern infaller. Sådana
pensionsordningar inom Europa räknas upp i förordningens Bilaga IV, och
är antingen ålders- eller invalidpensioner. I Sverige finns numer inga sådana
ålderspensioner. Ett exempel åskådliggör: Anta att pensionsordningen i ett
visst land är av sådan typ som räknas upp i Bilaga IV, och att full pension
utgår efter 20 års bosättning , under förutsättning att personen fortfarande är
bosatt i landet när pensionsåldern infaller. Antag vidare att personen arbetar
30 år i landet och sedan flyttar till ett annat land där förordningen är
gällande. Där uppnås full pension efter 30 intjänandeår, men vår migrerande
arbetstagare hinner bara arbeta 10 år i landet innan han pensioneras. Detta
innebär att personen inte har rätt till någon ersättning från det första landet,
och en tredjedel av full pension från det andra. Detta vore mycket
missgynnande för en migrerande arbetstagare, och problematiken regleras i
art 45.5, vilken fastställer att en person ska anses försäkrad då
pensionsåldern infaller om han vid den tidpunkten är försäkrad i ett annat
land som omfattas av förordningen. I ett sådant fall räknas pensionen i det
första landet som en intjänandepension, och ersättning beräknas enligt
artikel 46.2. Detta kan få ett något negativt resultat för den
pensionsberättigade, men man kan tänka sig en omvänd situation (säg 20 år
och bosättning i det första landet, samt 20 år i det andra) där full pension
utgår från land ett tillsammans med halv pension från land två. Sådana
fördelar har EG-domstolen inte ansett ministerrådet behöriga att reglera,
men å andra sidan har man fastställt att de pensionsberättigade i dessa fall
får ta det goda med det onda.50 Viktigt att notera är dock att de flesta länder
har nedsättningsregler där avdrag för utländska pensionsutbetalningar är
fastställda. Rfo 1408/71 innehåller dock restriktioner för hur omfattande
sådana regler får vara (art 46 a, b och c), bl.a. får inte frivilliga pensioner
avräknas och ytterligare avräkningar får inte ske om en proportionering
redan har skett enligt 46.2. 

Avslutningsvis har jag några kommentarer till förordningen i detta
sammanhang. Till att börja med förefaller det svårt att se hur EGFs artikel
42 kan ge kompetens över ett område som överskrider upprätthållandet av
den fria rörligheten för arbetskraft. Även egenföretagare omfattas dock, och
för detta finner man stöd i EGF artikel 43.51 Vidare bör påpekas att
förordningarna syftar till koordinering och inte harmonisering av

                                                
50 Mål 34/69 “Duffy”
51 Erhag 2002 s. 227
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socialförsäkringssystemen i medlemsstaterna52. Alltså vill man få bort
element i nationell lagstiftning som ställer till med problem vid
transnationella situationer, utan att för den skull inkräkta på
medlemsstaternas frihet att utforma sina egna system med vissa särskilda
egenarter och kännetecken.53 Detta ställningstagande anser jag vara mycket
konfliktladdat på grund av dess vaga utformning. 

4.2 Det svenska pensionssystemet

4.2.1 Allmänt

Som de flesta vet existerar idag två olika pensionssystem i Sverige, personer
födda före 1938 faller helt under regleringen för det gamla
pensionssystemet, mellangenerationen (födda 1938-1953) kommer att
slussas in i det nya systemet successivt med en tjugondelsinfasning, där
personer födda 1938 får sina pensioner bestämda till 1/20-del av det nya
systemet, pensionärer födda 1939 2/20-delar osv. fram till de födda 1953
(19/20-delar)54. Personer födda efter 1953 kommer helt att falla under det
nya pensionssystemet. Dagens pensionärer får alltså nästan uteslutande sin
pension från det gamla pensionssystemet. Trots detta har jag valt att endast i
korthet redogöra för huvuddragen av det gamla pensionssystemet och
orsakerna till att det förändrades, för att resterande del av uppsatsen
koncentrera mig på det nya systemet, där rättsläget pga. aktualiteten är mer
spännande att utforska. 

4.2.2 Det gamla pensionssystemet

 I korthet består detta av två delar, folkpension (lag (1962:381) om allmän
försäkring 5-10 kap) och allmän tilläggspension (ATP, AFL kap 11-15).
Folkpensionen utgör ett slags grundskydd och utgår med samma belopp till
samtliga förmånstagare oavsett tidigare inkomst. Målsättningen är att
pensionären med folkpensionen tillsammans med vissa tillägg
(inkomstprövat pensionstillskott samt inkomstprövat bostadstillägg) ska
kunna klara sitt uppehälle själv. ATP är å andra sidan tillkommet med
inkomstbortfallsprincipen som bakgrund55, och denna tilläggspension är helt
beroende av tidigare förvärvsinkomst. Tanken är här att pensionärens
levnadsstandard inte ska behöva sjunka radikalt från den dag han eller hon
slutar arbeta och börjar ta ut sin pension. Beroende på ett antal faktorer som
exempelvis demografiska förändringar i samhället, en ökning av andelen
yrkesverksamma kvinnor och en ökad andel pensionärer som uppnår taket i
                                                
52 Mål 41/81 “Pinna”
53 Se vidare förklaring i avsnitt 3.3
54 4:6 och 6:8 LIP
55 Anna Christensen 1999 s. 107
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ATP-systemet56, har både andelen pensionärer och pensionsbeloppen ökat
markant på senare tid. Ett system som bygger på en försörjningsprincip där
de yrkesverksamma betalar pensionerna (dvs pay-as-you-go) är mycket
känsligt för sådana förändringar, då bördan för de yrkesverksamma blir
tyngre att bära. I SOU 1994:20 framlades förslag på hur systemet skulle
förändras, och lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
antogs slutligen där det nya pensionssystemets utformning fastställdes.

4.2.3 Det nya pensionssystemet

Det nya pensionssystemet består av tre delar; inkomstpension,
premiepension och garantipension.57 Inkomstpensionen utgör huvuddelen av
systemet och utnyttjar ett slags fördelningssystem av pay-as-you-go typ,
vilket innebär att systemet fortfarande bygger på ett slags solidaritet mellan
generationerna. Premiepensionen å andra sidan tillåter individen att själv
välja hur han vill disponera denna del av sin pensionsbehållning. Intäkterna
till premiepensionssystemet fonderas, och individen kan själv välja hur
pengarna ska placeras. Individen kan också välja när han vill börja ta ut sin
pension from 61 års ålder och hur långt framåt som helst. Dessutom finns
möjlighet att använda denna del av pensionskapitalet på annat sätt än som
egen ålderspension, beloppet exempelvis överföras till maka/make, utgöra
en livränta som gäller så länge någon av makarna lever, eller så kan en del
av kapitalet användas som ett efterlevandeskydd.58 Detta är möjligt då
strikta försäkringsmässiga principer gäller för uträknandet av
premiepensionen, och försäkringsprincipen har alltså legat till grund vid
utformandet av denna del av pensionssystemet.59 Till sist finns så
garantipensionen, vilken from 2001 ersätter den gamla folkpensionen. Det
finns en garantinivå på pensionens storlek (6900 SEK för ensamstående,
6100 SEK för gifta60), och för de pensionärer vars tidigare inkomst inte
medger en pension som når upp till denna nivå utgår garantipension.61

Upplägget är alltså annorlunda jämfört med den gamla folkpensionen, vilken
utgick till samtliga berättigade. 

Intjänandeprincipen är av ännu större betydelse i det nya pensionssystemet
än i det gamla. Detta då det inte längre är de 15 bästa åren som används vid
uträkningen av pensionens storlek, utan samtliga arbetsår tillmäts samma
betydelse. Dock finns också vissa fördelningspolitiska inslag i systemet,
verksamheter som inte inbringar någon inkomst men likväl anses vara
viktiga kan generera pensionsrätt. Värnplikt, barnår, ersättning från
socialförsäkringen (exklusive inkomststöd enligt socialtjänstlagen) samt
studiemedelsår. Man har alltså lämnat plats för ett visst rättvisetänkande

                                                
56 SOU 1990:76
57 www.pension.nu 2003-02-16
58 www.pension.nu 2003-02-16
59 Anna Christensen 1999 s. 133
60 www.pension.nu 2003-02-16
61 www.pension.nu 2003-02-16



19

även i det nya systemet som inte bygger helt på försäkringsprincipen, och de
pensionsutgifter som uppkommer p.g.a detta ska täckas med skattemedel.
Att beakta i det fördelningspolitiska sammanhanget är också det tak (7.5
inkomstbasbelopp) som innebär att inkomster över detta inte ger någon
ytterligare pensionsrätt.62

Den grundläggande skillnaden mellan det gamla och det nya
pensionssystemet är att det gamla är ett förmånsrelaterat system. Detta
innebär att pensionären garanteras en inkomst motsvarande 60% av
inkomsten under de 15 bästa åren enligt ATP-systemet. Man anpassar helt
enkelt avgiftsuttaget för den arbetande generationen så att detta tillsammans
med avkastningen från en buffertfond (AP-fonden) räcker till att betala ut
pensionerna. Det nya systemet är i stället avgiftsrelaterat, medel
motsvarande 18.5% av de pensionsgrundande inkomsterna avsätts varje år
för pensionsutbetalningar, varav [2.5%] går till premiepensionerna. Hur stor
pensionen sedan blir för de kommande pensionärerna bestäms alltså av hur
avkastningen blir från premiepensionssparandet samt inkomsterna hos de
förvärvsarbetande. Rent praktiskt går detta till på så sätt att man fastställer
ett inkomstindex som bestämmer pensionernas storlek. Man använder sig
även av ett delningstal vilket ska spegla den aktuella årskullens förväntade
medellivslängd, samt ett följsamhetsindex som räknar upp pensionerna med
reallöneökningen i samhället.63 Fördelarna med systemet är att det är
ekonomiskt stabilare, då det bättre står emot svängningar i ekonomin och
demografiska faktorer. Vidare är systemet på ett sätt mer rättvist, då
kommande generationer inte kan påtvingas orealistiskt höga
pensionsavgifter för att täcka kostnaderna för den tidens pensionärer.64

Nackdelen är att pensionernas storlek inte kan garanteras vara lika stora för
alla generationer…

4.2.3.1 Den omfattade personkretsen i det nya
pensionssystemet och förordning 1408/72

LIP 1:4 hänvisar till socialförsäkringslagen (1999:799) gällande den
personkrets som omfattas av försäkringen. I den sistnämnda lagen fastställs
att arbete i Sverige är det krav som ställs för att en individ ska anses
omfattas av LIP.65 Detta förhållande stämmer helt överens med förordning
1408/72, där lex laboris är grundprincipen för utbetalning av
pensionsförmåner. Tidigare var dock bosättning respektive medborgarskap
de rekvisit som användes, vilket stred mot lex laboris och även utgjorde en
diskriminering p.g.a. nationalitet enligt rfo 1408/72. 

När det gäller personkretsen som omfattas av garantipensionen, så står
svensk rätt här i viss konflikt med förordning 1408/72. Garantipensionen

                                                
62 Anna Christensen 1999 s. 132
63 www.pension.nu 2003-02-16
64 Anna Christensen 1999 s. 131
65 Socialförsäkringslagen 3:5 p. 3
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bygger nämligen på bosättning i landet66, och då pensioner är exportabla
enligt förordningen så kan inte denna bestämmelse åberopas gentemot EU-
medborgare. 

4.2.3.2 Intjänande av pensionsrätt i det nya pensionssystemet

Reglerna för detta är i stort sätt desamma för premiepensionen och
inkomstpensionen, och bestämmelserna återfinns i LIP kap 2-5. Inkomst av
anställning och inkomst av annat förvärvsarbete är det som ligger till grund
för den pensionsgrundade inkomsten (2:1). Riksskatteverket fastställer
denna, och den taxerade inkomsten till statlig inkomstskatt avgör
pensionsrätten.(2:18) Generellt betraktas den som innehar F-skattesedel som
egen företagare medan övriga anses vara anställda (2:7). För en företagare
gäller att ingen pensionsrätt uppkommer om inte pensionsavgiften (dvs en
del av egenavgifterna) betalas in, och denne ansvarar själv för att inbetalning
sker (4:1). För en anställd är det arbetsgivaren som ansvarar för att de
erforderliga avgifterna betalas in (i form av arbetsgivaravgifter och den
allmänna pensionsavgiften som betalas via den preliminära skatten), och om
arbetsgivaren inte betalar grundar ändå den fastställda inkomsten
pensionsrätt.67 För de förmåner som räknas upp i 2:5, bl.a.
socialförsäkringsförmåner, ska förmånstagaren betala allmän pensionsavgift,
och i pensionsavseende anses sådana inkomster utgöra
anställningsinkomster. Den del av dessa kommande pensionsutbetalningar
som skulle finansierats med hjälp av arbetsgivaravgiften täcks med
skattemedel. Taket för pensionsgrundande inkomst är som tidigare nämnts
7.5 prisbasbelopp, men det finns även en tröskel som innebär att inkomster
under ett visst belopp inte grundar någon pensionsrätt överhuvudtaget (2:1
och 2:2). 

Även barnår, värnpliktsår, studiemedelsår och förtidspensionsår ska anses
vara pensionsgrundande i det nya systemet. Detta regleras i LIP 3 kap, och
förmånerna ska finansieras med skattemedel.68

Till sist bör även garantipensionen nämnas i sammanhanget. Denna fungerar
alltså som en utfyllnad till systemet med den inkomstgrundande pensionen
och upplägget för garantipensionen är så, att denna utgår i proportion mot
antalet ”intjänandeår” (vilken bygger på bosättning) i Sverige. 40 år i landet
krävs för full garantipension, men bara åren mellan 25-65 räknas som
kvalifikationstid. Dock kan även perioden mellan 16-24 års ålder inräknas
om en förvärvsinkomst i landet på minst ett inkomstbasbelopp är registrerad
för denna period. Denna regel ska enligt regeringen vara förenlig med
förordning 1408/72 då det är frågan om en intjänandetid och inte en

                                                
66 Lag (1998:702) om garantipension 1:1 a) som hänvisar till Socialförsäkringslagen 3:2 p.
11
67 Prop 1997/98:151
68 Anna Christensen 1999 s. 132
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kvalifikationstid.69 Dock ska EU-medborgare få räkna tid där
förvärvsinkomst uppkommit i landet samtidigt som denne är bosatt i ett
annat land, som intjänandetid.70 Garantipensionen är inte möjlig att ta ut
före 65 års ålder, vilket är förståeligt med tanke på att garantipensionen i
sådana fall bör räknas ner på samma sätt som inkomstpensionen. Detta
skulle leda till en pension som ligger under den nedre gräns för
pensionsinkomst som bestämts, varför syftet med garantipensionen inte
skulle uppfyllas.

4.2.3.3 Beräkning av pensioner i det nya pensionssytemet

Gällande inkomstpensionen är denna uppbyggd på så sätt att inbetalda
avgifter ger upphov till en viss pensionsrätt, pensionsbehållningen består
sedan av de samlade pensionsrätterna. Denna behållning räknas sedan upp
varje år med det tidigare nämnda inkomstindexet. Man låter även sk
arvsvinster, dvs de intäkter som uppstår då människor dör innan
pensionsåldern uppnås, ligga till grund för uppräkningen. När en person
beslutar att omvandla sin pensionsbehållning till pensionsutbetalningar,
räknar man först fram en genomsnittlig livslängd för försäkringstagarens
åldersgrupp. Man använder här genomsnittslivslängden för män och kvinnor
tillsammans, vilket skapar ett viss ”överskott” i systemet då kvinnor
generellt lever längre än män. Detta överskott kan förhoppningsvis täcka
åtminstone en del av kostnaderna som uppstår då medellivslängden ökar. 

Premiepensionerna beräknas av naturliga skäl på ett annat sätt, men man kan
börja med att konstatera att finansieringen även här sker mha socialavgifter.
Motsvarande 2.5% av inkomstunderlaget ska betalas in till
Premiepensionsmyndigheten, varefter pengarna överförs till fondförvaltning
som individen själv kan påverka.71 Premiepensionen ska antas gälla livet ut,
vilket kan tyckas skapa orättvisor då individers livslängd kan variera
kraftigt. Ett övervägande av att låta pensionären välja att ta ut sin
premiepension de första fem eller tio åren gjordes också vid utformningen,
men förkastades pga förväntade ”adverse selection”72 problem.73

Man kan tänka sig att garantipensionen skulle kunna medföra förluster för
samhället pga motivationsproblem för individer som vet med sig att de inte
kommer att uppnå en pension som överstiger miniminivån. Detta problem
har man till viss del försökt reducera vid skapandet av det nya systemet, där
vissa regler innebär att det trots allt lönar sig att arbeta lite jämfört med inget
alls, även om personen inte kommer upp till miniminivån på
inkomstpensionen. De som arbetat mycket lite gagnas inte av detta, men för
                                                
69 prop 1997/98:151 
70 prop 1997/98:151
71 www.ppm.nu 2003-02-16
72 ”Adverse selection” innebär i detta fall att individer som troligen kommer att ha en
livslängd under genomsnittet kommer att utnyttja möjligheten att ta ut sin pension direkt i
större utsträckning än genomsnittet. Källa Parkin/Powell/Matthews 1997 s. 425
73 Anna Christensen 1999 s. 144
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övriga avräknas bara 0.48% av den inkomstgrundande pensionen från vad
som återstår av garantipensionen. Detta gäller upp till en intjänandenivå på
ca 3 ggr prisbasbeloppet, då hela garantipensionen är avräknad.74

4.2.3.4 Finansieringen av det nya pensionssystemet

Kostnaderna för den inkomstgrundade pensionen finansieras med olika typer
av avgifter, och för anställda fördelas denna avgift mellan den försäkrade
och arbetsgivaren. Avgiften som den försäkrade själv står för kallas allmän
pensionsavgift (regleras i lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
utgör 2002 6.95% av inkomsten från anställning och övriga ersättningar som
enligt LIP 2 kap räknas som inkomst av anställning), och finns med på
skattsedeln. Avgiften tas bara upp till inkomsttaket vilket utgör 8.06
basbelopp. Att detta skiljer sig från det pensionsgrundande inkomsttaket (7.5
basbelopp) beror på att pensionsavgiften dras av vid beräkningen av den
pensionsgrundande inkomsten75. 

För arbetsgivaren består avgiften av en ålderspensionsavgift som är en del
av arbetsgivaravgiften. Ålderspensionsavgiften uppgick 2002 till [10.21%]
av arbetsgivaravgiften på 30.13%.76 Att märka är att denna avgift tas ut på
hela lönesumman, alltså även den del som överstiger 7.5 basbelopp.77 

Eftersom man i det nya pensionssystemet kan uppbära pensionsgrundande
inkomster hela livet (med eller utan att pension betalas ut under tiden),
måste alltid ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift betalas in. I det
gamla systemet var det visserligen möjligt att arbeta efter 65 års ålder, men
sådana avgifter var inte pensionsgrundande. 

Till sist bör påpekas att inkomstpensionen (AP-fonden) och
premiepensionen (Premiepensionsmyndigheten) ska vara helt skilt från
statsbudgeten. Staten utför en preliminär beräkning av intjänade
pensionsrättigheter under året, och detta belopp överförs sedan till AP-
fonden respektive Premiepensionsmyndigheten. När pensionsrätterna
slutligen fastställts korrigeras beloppet, och man beaktar även ränta.
Inkomster som uppnåtts tack vare avgifter från inkomster över taket och
liknande förs sedan över till statsbudgeten, vilket förefaller logiskt då
garantipensionen betalas med medel från denna.78

                                                
74 Anna Christensen 1999 s. 150
75 7.5=8.06*(1-0.0695), prop. 1997/98:151
76 Erhag 2002 s. 332
77 Anna Christensen 1999 s. 154
78 Anna Christensen 1999 s. 155
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4.3 Det danska pensionssystemet

4.3.1 Allmänt

Det danska systemet för ålderspension består av två delar, Folkepension och
ATP-pension. Folkepensionen består av ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp, grundbeloppet beräknas på grundval av den försäkrades
personliga inkomst, medan man vid beräkningen av tilläggsbeloppet även tar
hänsyn till makes/sambos intäkter. Folkepensionen är skattefinansierad,
medan ATP-pensionen är avgiftsbaserad.79 Det Särskilda Pensionssparandet
och tjänstemannapension är andra offentliga pensioner av betydelse, och
utöver dessa tillkommer privat pensionssparande och olika avtalsbaserade
former av pension. Systemet med efterlön tillhör egentligen inte
pensionssystemen, men kommer ändå att behandlas kortfattat då det har stor
betydelse för pensionärerna i Danmark. Systemen utgör tillsammans den
totala inkomsten för pensionärer i landet, och de olika typerna av pension
utöver Folkepensionen och ATP-pensionen spelar en stor roll då intäkterna
från de förstnämnda två tillsammans inte är särskilt stora.

4.3.2 Folkepension

Huvudregeln säger att man för att anses berättigad till pension i Danmark
ska vara dansk medborgare, samt bosatt i landet i minst tre år mellan 15-67
års ålder. Den övre gränsen sänktes till 65 år den 1 juli 1999, och för
personer som fyller/fyllde 60 år senast denna dag gäller alltså den nedre
gränsen. Detsamma gäller för den ålder när det är möjligt att börja ta ut sin
pension i Danmark, för personer som fyllt 60 år före den 1 juli 1999 betalas
ålderspension ut från 67 års ålder, medan övriga kan ta ut pension från 65
års ålder. Det finns dock ett flertal situationer som likställs med dansk
bosättning, exempelvis uppehåll i utlandet som representant för dansk
offentlig myndighet, övrigt uppehåll i utlandet i danskt offentligt intresse,
och uppehåll i utlandet vid arbete i danskt bolags filial eller dotterbolag. 80

För att uppnå full pension krävs enligt huvudregeln 40 års bosättning (eller
annan boendesituation som likställs med bosättning i Danmark) i landet, och
når man inte upp till denna siffra beräknas pensionen som en andel av den
högsta möjliga pensionen i förhållande till antalet bosättningsår. Har man
varit bosatt i Danmark i tio år, är man alltså berättigad till 10/40 av full
dansk pension.81 Full pension innebär i Danmark (2002) en grundpension på
4377 DKK samt en tilläggspension på 4406 (ensamstående) alt 2056
(gifta/samboende).82 Tilläggspensionen är inkomstprövad, och utgår endast

                                                
79 Erhag 2002 s. 381
80 “Dansk pension i udlandet”, Den sociale sikringsstyrelse, Köpenhamn, september 2002
81 “Dansk pension i udlandet”, Den sociale sikringsstyrelse, Köpenhamn, september 2002
82 “Dansk pension i udlandet”, Den sociale sikringsstyrelse, Köpenhamn, september 2002
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till ett reducerat belopp om pensionären exempelvis kan tillgodogöra sig
inkomster från ATP eller utländsk pension. Tilläggspensionen och
Folkepensionen utgör tillsammans ett slags minimibelopp för pensionären.83

Det finns även möjlighet att ansöka om ett personligt tillägg för pensionärer,
och även då utförs en individuell bedömning av den enskildes ekonomiska
situation för att avgöra huruvida ett tillägg är befogat. Det finns också ett
särskilt individuellt tillägg i form av sk värmetillägg. Detta avser att täcka
åtminstone en del av kostnaderna för uppvärmning, och även här utförs en
individuell bedömning. 84 Helbredstillaegg är ytterligare en form av
individuellt tillägg, vilket syftar till att pensionären ska kunna få delar av
exempelvis kostnader för medicin eller tandvård täckta av staten. För att ha
möjlighet att ansöka om detta måste pensionären bo eller åtminstone
uppehålla sig i Danmark. I det sistnämnda fallet finns även ett krav på att
individen ska haft rätt till dansk sjukförsäkring under den aktuella perioden.

4.3.3 ATP-pension

Gällande ATP-pensionen kan sägas att denna är en pension avsedd att
komplettera folkepensionen, och reglering avseende denna finns i ATP-
loven. Det råder en avgiftsplikt mellan 67 (65) års ålder, och storleken på
pensionsutbetalningarna är beroende av hur länge den försäkrade betalat in
avgifterna för systemet. Personer mellan 16-67 (65) års ålder har ett
obligatoriskt medlemskap i ATP, förutsatt at de är sysselsatta i Danmark85.
Ett krav är att sysselsättningen är förvärvsmässig, och att arbetsgivaren
betalar ut lön för arbetet. Huvudregeln är att självständiga näringsidkare inte
omfattas av ATP, men det är möjligt för dessa att ansöka om ett frivilligt
medlemskap förutsatt att individen tidigare har varit medlem i minst tre år.
Uppbär en person någon typ av arbetsmarknadsstöd kan även denne frivilligt
betala in avgift, och på så sätt omfattas av ATP.86 Löntagare och
självständiga näringsidkare som vill vara med i försäkringen ska betala sk.
SP-bidrag på den avgiftsgrundade inkomst på vilken det betalas AM-
bidrag.87 Det sistnämnda är att kategorisera som en bruttoskatt, vilken
skapats för att möta de ökade utgifterna för socialförsäkringen i landet. De
inbetalade avgifterna överförs sedan till en särskild fond, och pengarna som
finns i fonden är öronmärkta för vissa delar av socialförsäkringssystemet;
främst arbetslöshetsersättning, sjukpenning och arbetsmarknadsutbildning.88

AM-bidraget ska betalas in av personer som har en löneinkomst i Danmark,
eller som härstammar från ett danskt bolag i utlandet.89 Dessutom ska den

                                                
83 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-03
84 “Dansk pension i udlandet”, Den sociale sikringsstyrelse, Köpenhamn, september 2002
85 ATP-loven §2
86 ATP-loven §2 b
87 ATP-loven §17
88 Lov om arbejdsmarkedsfond, LBK nr 79, 2 feb 2001
89 AMFL §7
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avgiftsskyldige vara fullt skattskyldig i Danmark eller begränsat skattskyldig
enligt fastställda regler.90 

Avgiftens storlek för att få medlemskap i ATP-försäkringen, bestäms varje
år av styrelsen för ATP. Avgiften betalas till 1/3 av arbetstagaren, och 2/3 av
arbetsgivaren.91 År 2002 uppgick den totala avgiften till 223.65 DKR per
månad, medlemmar som frivilligt kvarstår i försäkringen betalar hela
avgiften själva.92 SP-bidraget uppgår till 1 % av avgiftsunderlaget för ATP,
och dessa intäkter bokförs på ett särskilt konto för den enskilde
försäkringstagaren. SP-tillgångarna är att anse som privata, och vid dödsfall
tillfaller denna behållning dödsboet.93 Den del av inkomsten som används
vid betalning av AM-bidraget ska inte inkomstbeskattas.94 ATP-pensionen
utgör i Danmark ett mycket lågt belopp. En anställd varit sysselsatt i
Danmark hela sitt yrkesliv, kan inkassera en ATP-pension på ca 20000 DKR
om året.95 Detta innebär att en person som åtnjuter full Folkepension och en
hög ATP-pension ändå kommer att få pensionstillägg. Av dessa anledningar
är det mycket vanligt att någon form av tjänstepension utgår vid avslutad
anställning, liksom privata pensionsförsäkringar.96

4.3.4 Tjänstemannapensioner mm

Danmarks system för offentlig tjänstemannapension är uppdelad i dels en
lagstadgad och dels en avtalsbaserad del. Reglerna står att finna i Lov 292 af
den 18/6 1969 om tjenstemandspension, men den avtalsbaserade delen är i
princip identisk med den lagstadgade. Den lagstadgade pensionen omfattar
tjänstemän anställda av staten, kyrkan samt enskilda tjänstemannaliknande
anställda. Avtal reglerar övrigas tjänstemannapension.97 Full
tjänstemannapension utgår efter 37 års anställning och motsvarar då 57% av
den pensionsgrundande inkomsten. Tjänstemannapensionen utbetalas
tillsammans med Folkepension och ATP98, vilket innebär att den totala
inkomsten för pensionärer med tjänstemannapension är förhållandevis god.
Stat, län eller kommun finansierar systemet med hjälp av skatter, och ca
10% av den yrkesverksamma befolkningen i Danmark omfattas av
tjänstemannapension.99

Avtalsgrundade arbetsmarknadspensioner är ytterligare ett komplement till
det danska systemet med Folkepension och ATP –och ett viktigt sådant.
Dessa pensioner är avgiftsfinansierade, och oftast utgår betalningen som en

                                                
90 Kildeskatteloven (KSL) 1 och 2 §§.
91 ATP-loven §15
92 Erhag 2002 s. 381
93 Erhag 2002 s. 399
94 J O E Jacobsen mfl s. 416
95 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-03
96 Ibid.
97 Ek 2001 s. 29
98 Ek 2001 s. 30
99 Ibid.
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procentsats av lönen (5-12%). Avgifterna betalas till en tredjedel av den
anställde och till två tredjedelar av arbetsgivaren, och det är obligatoriskt för
löntagare som omfattas av överenskommelsen att vara medlem i
pensionsordningen. Ca 80% av alla anställda i Danmark omfattas på något
sätt av avtalsgrundade pensioner. Målsättningen är att denna pension
tillsammans med Folkepension och ATP ska utgöra 60-70% av den tidigare
inkomsten.100 Således får avtalen mellan arbetsmarknadens parter angående
pensionerna en stor betydelse, särskilt för arbetstagare som uppburit en hög
inkomst under sitt yrkesverksamma liv.

Till sist bör också systemet med efterlön nämnas. Detta infördes 1979 och
innebär en möjlighet för individer att börja ta ut sin pension från 60 års
ålder. Kravet är medlemskap i A-kassan i minst 25 av de sista 30 arbetsåren,
samt en inbetald särskild efterlönsavgift under perioden.101 Storleken på
utbetalningarna utgör 91% av dagersättningen vid arbetslöshet om efterlön
börjar tas ut inom 2 år efter det att ansökningsbeviset utfärdats, 100% utgår
om mer än två år gått samtidigt som arbetskravet är uppfyllt.102 Det finns
även möjlighet att tillgodoräkna sig perioder när arbetstagaren varit
försäkrad i ett annat EES-land. Förutsättningarna är att individen under tiden
före försäkringsperioden i utlandet tillhört dansk A-kassa och samtidigt varit
bosatt i landet under minst ett år. Vidare måste personen betala in de
efterlönsavgifter som motsvarar tiden i utlandet. Detta gäller även för
gränsarbetare som varit bosatta i landet, men tillhört en annan försäkring på
grund av att arbetslandet inte varit Danmark.103 

4.3.5 Det danska pensionssystemet och förordning 1408/71

Även de danska pensionsreglerna måste givetvis tolkas i ljuset av förordning
1408/71. Konkret innebär detta att en EU-medborgare som är bosatt i ett
EU-land och har varit så i sammanlagt minst tre år, varav ett i Danmark, och
som under en period varit registrerad som löntagare eller bedrivit enskild
verksamhet i landet, har rätt till dansk pension.104 Även för pensionärer som
inte är bosatta i ett EU-land, eller i något annat land med vilket Danmark har
ett särskilt avtal i pensionshänseende, finns möjlighet att få dansk pension. I
sådana fall måste personen vara dansk medborgare, och ha varit bosatt i
Danmark i minst 30 år mellan 15-67 (65) års ålder. I fallet med ATP-
pensionen omfattas löntagare i Danmark som är medborgare i något EU-
land av medlemskap i denna enligt lex laboris, förutsatt att de inte
klassificeras som utsända arbetstagare.105

                                                
100 Ek 2001 s. 31
101 Arbejtsdirektoratet, Danmark, juli 2001
102 Ek 2001 s. 25
103 Arbejtsdirektoratet, Danmark, juli 2001
104 “Dansk pension i udlandet”, Den sociale sikringsstyrelse, Köpenhamn, september 2002
105 Erhag 2002 s. 357
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För nordiska medborgare finns även särskilda regler i Ny nordisk
konvention om social sikring. Denna omfattar personer som är nordiska
medborgare, men som inte varit förvärvsaktiva i Danmark. Om en nordisk
medborgare är bosatt i ett EU-land kan denne ansöka om dansk pension,
förutsatt att individen varit bosatt i minst tre år i Danmark, och inte har
mottagit pension från annat EU-land under denna period. Beskattning ska
dock ske i det land där personen är bosatt.106

                                                
106 “Dansk pension i udlandet”, Den sociale sikringsstyrelse, Köpenhamn, september 2002
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5 Skatter, avgifter och
systemtillhörighet för
gränsgångare Sverige-Danmark 

5.1 Allmänt

Socialavgifter som ska avläggas i Sverige betalas normalt av arbetsgivaren,
och sker taxering av arbetstagaren i Sverige betalar denne också en allmän
pensionsavgift. Är en person anställd av ett danskt företag utan fast
driftsställe i Sverige är det möjligt för arbetstagaren och arbetsgivaren att
sluta ett avtal där man beslutar att den enskilde betalar sina sociala avgifter
själv i form av egenavgifter.107 Begreppet ”fast driftsställe” är av betydelse i
sammanhanget, i korthet kan sägas att ett fast driftsställe är en
”stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken verksamheten bedrivs
helt eller delvis.”108 Vidare bör den sk. gränsgångarregeln nämnas, även om
denna inte längre är gällande. Reglerna gäller dock fortfarande för personer
som den 1 januari 1997 uppfyllde nedanstående regler, och som sedan dess
fortlöpande uppfyllt villkoren. Om en person arbetar i Sverige och är bosatt i
Danmark, har en inkomst som hänför sig till varaktigt personligt arbete, har
ett arbete som utan avbrott pågår i minst 6 månader (måste varit uppfyllt den
30 juni 1997), samt sover i en fast bostad i Danmark minst en gång i veckan,
så sker beskattning i Danmark.109

5.2  Bosättning i Sverige –arbete i Sverige

Normalfallet för de förvärvsarbetande i Sverige torde vara att de även är att
anse som bosatta i landet. Detta vållar heller sällan några bekymmer för vare
sig individ, stat eller arbetsgivare. De sistnämnda ska betala in
arbetsgivaravgifter, som till en fastställd del är avsedda att täcka utgifterna
för kommande pensionsutbetalningar. Arbetstagaren betalar in skatter,
inklusive pensionsavgifter, och täcks av socialförsäkringen i landet.
Storleken på den kommande pensionen bestäms av de inkomster som
individen har under hela sin tid i Sverige (enligt det nya systemet). Flyttar
personen, är de intjänade pensionsrätterna exportabla, och betalas ut till
individen i det nya landet. Då skatter, pensionsavgifter och

                                                
107 RSV 356, utgåva 5, 2000
108 KL 53§ anv. p 3
109 RSV 356, utgåva 5, 2000
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arbetsgivaravgifter betalas in, uppkommer heller inga förluster i
pensionssystemet som kan vålla problem för stadsfinanserna. Givetvis finns
dock undantag från detta normalfall, och det är vid dessa som vissa problem
uppstår. 

5.2.1 Arbete för danskt företag i Sverige

Arbetar en person i ett danskt företag som har ett fast driftsställe i Sverige,
ska det danska företaget betala arbetsgivaravgifter enligt svensk modell och
den enskilde betala skatt i Sverige. Men om det danska företaget saknar ett
fast driftsställe blir situationen något annorlunda. I dessa fall ska den
enskilde betala särskild A-skatt i Sverige på löneinkomsten, vilket endast
har betydelsen att individen själv får stå för inbetalningen av avgiften. Precis
som i fallet där företaget har ett fast driftsställe i Sverige, ska det danska
företaget betala in svenska arbetsgivaravgifter och arbetstagaren faller under
det svenska pensionssystemet. Det är dock möjligt för företaget (som saknar
fast driftsställe) och den enskilde att teckna ett sk omvänt likställighetsavtal,
där man kommer överens om att den anställde själv betalar in avgifterna. 110

Förutsatt att en löneökning motsvarande de avgifter som individen själv ska
betala in äger rum, är detta fördelaktigt för arbetstagaren. Detta då det
svenska pensionssystemet medger betydligt högre utbetalningar än det
danska. En god svensk pension uppgår till ca 15000 SEK/månad, medan en
dansk pension endast uppgår till ca 9000 SEK/månad Dock bör reglerna om
avtalsbaserade pensioner, tjänstemannapensioner och efterlön beaktas vid en
analys av individens totala pensionsinkomster. Möjligheterna finns att det
t.o.m. kan vara mer fördelaktigt att ta ut pensionen i Danmark om individen
kan få en stor ersättning från dessa.

5.2.2 Arbete till viss del i Sverige

Det finns vissa lagvalsregler i förordning 1408/71, som tar sikte på arbete i
flera medlemsstater. I det här fallet är artikel 14.2 b) av stor betydelse.
Bestämmelsen säger att en arbetstagare som normalt arbetar i flera
medlemsstater och utför sitt arbete till viss del i bosättningslandet, ska
omfattas av bosättningslandets lagstiftning. Detta innebär att en person som
är bosatt i Sverige, arbetar i Danmark, men en dag i veckan utför sitt arbete i
Sverige, kommer att falla in under det svenska pensionssystemet. EG-
domstolen har fastställt att arbete ”till viss del” i bosättningslandet, kan
utgöra så lite som 10 timmar i veckan.111 I Sverige anser man att det inte ens
krävs så mycket.112 Begreppet ”normalt arbetar” är svårare att få klarhet i.
Rättsfall från EG-domstolen har visat att begreppet inte syftar till att

                                                
110 Telefonintervju med Elisabet Larsson, Skattemyndigheten i Malmö, 2003-02-04
111 Mål C-425/93 ”Calle Grenzshop”
112 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-03
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exkludera de som inte vanligtvis arbetar i mer än en medlemsstat,113 men
rättsläget är likväl oklart. Om arbetsgivaren är densamme, gäller då
undantagsbestämmelsen? I Belgien har man utvecklat en administrativ
praxis där man tillämpar regeln om anställning i två stater om det finns mer
än en arbetsgivare eller om en distinktion gjorts i anställningsavtalet mellan
arbetsplatserna.114 Det är dock inte säkert att en sådan praxis är förenlig med
EG-rätten,115 kanske anser man vid en prövning att ”krav” liknande Belgiens
inte kan ställas. I Sverige finns ingen sådan praxis, utan anställning i ett och
samma företag likställs med situationen med två arbetsgivare.116 Den
oklarhet som i mitt tycke trots allt råder, skapar problem gällande
distinktionen mellan utsändning (se nästa avsnitt) och regleringen för arbete
i flera medlemsstater. 

När det gäller avgifterna för systemet betalar arbetsgivaren
arbetsgivaravgifter i Sverige, om utfallet av arbetet i de båda staterna är att
den anställde ska anses tillhöra den svenska socialförsäkringen. Detta skapar
problem för individen, då danska företag inte vill betala de svenska
avgifterna som är betydligt högre än de danska. Det blir därmed
ofördelaktigt för ett danskt företag att anställa en person bosatt i Sverige om
denne förväntas arbeta till viss del i bosättningslandet, jämfört med att
anställa en person bosatt i Danmark. Detta kan till viss del tyckas vara en
orättvisa som skulle kunna tas upp i EG-domstolen, men eftersom varje
medlemsland ändå ska ha friheten att själva utforma sina system förefaller
det orimligt att tro att en utomstående reglering kommer att ske. Problemen
har dock uppmärksammats, och en dispensregel har skapats.117 Denna
innebär att det förutsett att arbetet sker för samma arbetsgivare, och att
huvuddelen (dvs mer än 50%) av arbetet sker i Danmark, är möjligt för
arbetsgivaren att komma överens med den anställde om att denne ska falla
under den danska socialförsäkringen. I dessa fall ska då
arbetsgivaravgifterna betalas i Danmark.118 

Enligt den sk 183-dagarsregeln ska preliminär skatt inbetalas i Sverige om
en arbetstagare bosatt i Sverige utför arbete i Danmark som inte överstiger
183 dagar under ett år119. Detta blir dock troligen inte fallet här, då antalet
arbetsdagar i Danmark kan komma att överstiga 183 dagar. Av detta följer
att skatt ska betalas av arbetstagaren i Danmark. Är arbetsgivaren dansk
gäller en undantagsregel som säger att skatt ska betalas i Danmark till den
del arbetet kan hänföras till det landet, och i Sverige till den del arbetet kan
hänföras hit.120 Arbetsgivaravgifter ska dock erläggas av det danska

                                                
113 Mål 8/75 ”Foot-ball Club d’Andlau”, bestämmelse i 3/58 med samma innehåll tolkades
114 Pieters 1999
115 Erhag 2002 s. 280
116 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-04
117 Art 17 med hänvisning till dansk/svensk erklaering av den 4 dec 2001
118 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-04
119 RSV 401 utgåva 13, 2002
120 Telefonintervju med Elisabet Larsson, Skattemyndigheten i Malmö, 2003-02-04
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företaget i Sverige121, vilket givetvis utgör ett visst hinder för en sådan typ
av anställning eftersom de svenska avgifterna är mycket högre än de danska. 

5.2.3 Utsändning

Om en person bor i Sverige, normalt arbetar i Danmark men beräknas arbeta
i Sverige under en begränsad tid, kommer regeln om utsända arbetare i
förordning 1408/72 art 14.1 a) att få betydelse. Denna regel säger att en
sådan person även fortsättningsvis ska tillhöra socialförsäkringssystemet i
det land där han normalt arbetar, förutsatt att arbetet i landet dit han
”utsänts” (i detta fall Sverige) inte väntas vara längre än 12 månader. Det är
dock möjligt att ansöka om förlängning om arbetet skulle överstiga 12
månader, dock högst med ytterligare 12 månader.122 Vidare ställs ett krav på
att den utsände arbetstagarens kompetens inte kan inhämtas från det nya
arbetslandet.123 Arbetsgivaravgifter betalas då i Danmark i detta fall,
samtidigt som skatt betalas i sysselsättningslandet, dvs Sverige. Det är alltså
här möjligt att vara bosatt i Sverige, arbeta i Sverige (dock under en
tidsbegränsad period), betala skatt i Sverige och samtidigt tillhöra det
danska pensionssystemet. Här uppstår klara problem för det danska
socialförsäkringssystemet, skatteintäkter som till största delen finansierar
detta saknas, medan personen ändå ska anses försäkrad i landet och därmed
ha rätt till dansk pension. Ytterligare ett problem är som tidigare nämnts
gränsdragningen mellan en utsänd arbetstagare och en individ som anses
arbeta i två medlemsstater. Enligt Försäkringskassan i Malmö finns ingen
sådan problematik, då en arbetstagare som regelmässigt arbetar till viss del i
Sverige men huvudsakligen i Danmark inte kan anses som utsänd. Dock har
frågan inte prövats formellt.124 Jag, liksom Erhag, anser dock att rättsläget
fortfarande är oklart. För var ska gränsen dras? Kan man anses som utsänd
om arbete sker i Sverige under två månader under ett år? En vecka i
månaden? Gränsdragningen är viktig, då denna som synes får konsekvenser
för vilket pensionssystem som individen ska anses tillhöra. (Jämför med
föregående avsnitt). Till sist bör påpekas att man på Försäkringskassan i
Malmö ställer sig frågande till huruvida en person kan anses utsänd till sitt
bosättningsland. Man medger dock att en sådan situation kan uppkomma,
och att det är möjligt att regeln om utsändning kan tillämpas.125 Själv ser jag
inga hinder till att så skulle vara fallet. Värt att notera är också Erhags fem
kriterier för att utsändning ska anses föreligga, där bosättningslandet inte
tillmäts någon avgörande betydelse.126 Detta stärker min åsikt i detta fall.

                                                
121 Mål C-276/81 ”Kuijpers”
122 RSV 401 utgåva 13, 2002
123 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-04
124 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-04
125 Ibid.
126 Se avsnitt 4.2.1.1
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5.3 Bosättning i Danmark -arbete i Sverige

Normalfallet för en person som bor i Danmark, men arbetar i Sverige, är att
arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att
individen betalar statlig och kommunal inkomstskatt precis som vanligt i
Sverige, och att arbetsgivaren i Sverige betalar in arbetsgivaravgifter. Bor en
person i Danmark, men inte stadigvarande vistas i Sverige i mer än 6
månader under ett år, anses personen dock begränsat skattskyldig i Sverige,
och ska betala särskild inkomstskatt på sina arbetsinkomster i Sverige. Den
stadigvarande vistelsen avgörs av en rad faktorer, som t.ex. om det finns en
övernattningsbostad i Sverige, eller om familjemedlemmar finns här. Även
vissa andra ersättningar, pensioner exempelvis, är skattepliktiga.
Skattesatsen är olika beroende på om lag om skatt för utomlands bosatta är
tillämplig eller ej. I de fall där denna lag är gällande är skattesatsen 25%,
och arbetsgivaren drar av skatten direkt på lönen för att sedan redovisa detta
för skattemyndigheten. Tillämplig lag avgörs av huruvida företaget har ett
fast driftsställe i Sverige. Arbetstagaren omfattas av det svenska
pensionssystemet enligt lex laboris, och arbetsgivaren är skyldig att betala in
svenska arbetsgivaravgifter i normalfallet.

5.3.1 Arbete för danskt företag med fast driftsställe i Sverige

I dessa fall ska arbetsgivaravgifter alltid erläggas i Sverige, och individen
kommer att tillhöra det svenska pensionssystemet. Sedan har den
sammanlagda tiden för vistelsen i Sverige betydelse för vilken typ av skatt
som individen ska betala. Vistas personen mer än 183 dagar i Sverige utan
avbrott under en period på 12 månader, ska preliminär skatt betalas i Sverige
precis som vanligt. Förekommer avbrott i perioden, men den sammanlagda
tiden för vistelsen i Sverige överstiger 183 dagar under ett år, ska
arbetstagaren i stället betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta i
Sverige. Detsamma gäller om vistelsen i Sverige understiger 183 dagar
sammanlagt under 12 månader. Det är mycket fördelaktigt för individen att
betala särskild inkomstskatt i Sverige, då skattesatsen endast är 25%.
Arbetstagaren är ändå fullt försäkrad enligt det svenska
socialförsäkringssystemet, och pensionens storlek avgörs helt av inkomsten
och inte den inbetalda skatten. Detta innebär att förluster uppkommer i det
svenska systemet, då den inbetalda skatten inte motsvarar den
pensionsavgift som vanligtvis utkrävs i samband med beskattningen i
normalfallet. För att arbetstagaren ska kunna dra nytta av fördelarna med
skattelättnad samtidigt som förmånerna bibehålls, krävs att allt arbete utförs
i Sverige. Skulle en del av arbetet vara hänförligt till Danmark, kan dansk
forskudsskatt utgå från vilken man sedan avräknar den svenska skatten127.

                                                
127 Telefonintervju med Elisabet Larsson, Skattemyndigheten i Malmö, 2003-02-04
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Även i detta fall ska dock individen anses tillhöra det svenska
pensionssystemet, och arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter i Sverige.128

5.3.2 Arbete för danskt företag utan fast driftsställe i Sverige

Även i dessa fall har vistelsen i Sverige betydelse för hur skatter ska betalas
in, och till vilket pensionssystem individen ska anses tillhöra. Är vistelsen
att klassificera som sammanhängande i mer än 6 månader under den
sedvanliga 12 månaders perioden, ska särskild A-skatt erläggas i Sverige,
och det danska företaget betala in svenska arbetsgivaravgifter. I dessa fall
tillhör individen det svenska pensionssystemet, och pensionens storlek
avgörs av inkomsternas storlek. Kan man däremot inte säga att vistelsen är
sammanhängande, men uppgår till minst 183 dagar, ska arbetstagaren betala
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta i Sverige. I det sista fallet, när
vistelsen inte uppgår till 183 dagar i Sverige överhuvudtaget, ska
forskudsskatt betalas i Danmark. I detta fall tillhör individen det danska
pensionssystemet, och arbetsgivaravgifter betalas i Danmark enligt detta
lands regler. Att arbetet sker i Sverige har således ingen betydelse,
konsekvenserna för alla parter är desamma som om arbetet hade skett i
Danmark. 

5.3.3 Arbete i Sverige och Danmark

Förordning 1408/71:s lagvalsregler, art 14.2 b) i detta fall, är givetvis
tillämpliga även om bosättningslandet är Danmark. Är personen bosatt på
andra sidan sundet, normalt arbetar i både Sverige och Danmark och till viss
del utför arbete i Danmark ska personen omfattas av lagstiftningen i
bosättningslandet. Även här uppkommer problematiken med begreppen ”till
viss del” och ”normalt arbetar”.129 10 timmars arbete i veckan i Danmark
torde i vart fall vara tillräckligt även i detta fall för att klassificeras som
arbete ”till viss del”, medan innebörden av rekvisitet ”normalt arbetar” som
tidigare nämnts är något oklart. 

Arbetsavgifter ska erläggas i Danmark om individen bedöms tillhöra detta
lands socialförsäkringssystem (och därmed även pensionssystem). Detta
skapar inga problem för finansieringen av systemet i något av länderna,
förutsatt att även skatt betalas till Danmark. Eftersom 183-dagarsregeln inte
är tillämplig p.g.a. den dispensregel som tillkom i december 2001130,
kommer skatt att betalas i Danmark till den del arbetet kan hänföras till den
staten. Arbete som utförts i Sverige kommer dock att beskattas här.
Arbetsgivaravgifter kommer ändå att erläggas i Danmark, vilket inte medför

                                                
128 Telefonintervju med Ann Trofast, Försäkringskassan i Malmö, 2003-02-04
129 Se diskussionen i avsnitt 5.2.2
130 Telefonintervju med Elisabet Larsson, Skattemyndigheten i Malmö, 2003-02-04
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några svårigheter för det svenska systemet då personen faller under dansk
rätt. Är arbetet i Sverige betydande kan dock de minskade skatteintäkterna
få betydelse för finansieringen av det danska systemet, då detta till stor del
är beroende av dessa intäkter. Att märka är att en fördelaktig situation
uppkommer för ett företag som anställer en person bosatt i Danmark och
låter denne arbeta till viss del i bosättningslandet. I dessa fall ska
arbetsgivaravgifter alltså erläggas i Danmark, trots att den anställde kanske
utför huvuddelen av arbetet i Sverige. På så sätt undkommer man de högre
svenska avgifterna. För individen kan man här tänka sig en klar
konkurrensfördel vid löneförhandlingarna. Tyvärr då på bekostnad av att
den anställde anses tillhöra det danska socialförsäkringssystemet med
betydligt mindre förmånliga pensioner (tjänstepensioner etc. exkluderat).  

5.3.4 Utsändning

Utsändning är alltså en möjlighet för en individ som är bosatt i ett
medlemsland men arbetar i ett annat, att få fortsätta att tillhöra det
pensionssystem som han normalt tillhör. Detta då utan att behöva arbeta i
hemstaten överhuvudtaget. Kraven är som tidigare nämnts bl.a. att arbetet i
utsändningslandet inte förväntas överstiga 12 månader131. En person som
bor i Danmark och normalt arbetar där kan alltså utsändas för arbete i
Sverige. I ett sådant fall kommer arbetsgivaravgifter att erläggas i Danmark
medan skatt på arbetet betalas i Sverige, samtidigt som individen tillhör det
danska pensionssystemet. Regeln återfinns i artikel 14.1 a) i förordning
1408/72, men den omfattar endast medborgare i någon av medlemsstaterna.
Sänder företaget ut en anställd som är bosatt i Danmark men inte är EU eller
EES-medborgare till ett annat medlemsland, är dock förordningen inte
tillämplig. I dessa fall används i stället socialförsäkringskonventioner om
sådana slutits med aktuell utsändningsstat. Sverige har ett sådant avtal med
Danmark, och reglerna i detta överensstämmer i stort med reglerna i
förordning 1408/72.132 

Kontentan av ovanstående är att skatt betalas i Sverige medan den utsände
arbetstagaren tillhör dansk socialförsäkring. Påfrestningar uppstår därmed i
det danska systemet, eftersom skatteintäkter inte uppkommer. En utsänd
arbetstagare hamnar också i en ogynnsam situation i jämförelse med
personer som är anställda direkt i Sverige, då denne inte får tillgång till det
mer fördelaktiga svenska systemet. Dock torde förhandlingssituationen
gällande löneanspråk vara tämligen god, då arbetsgivaren endast behöver
betala danska arbetsgivaravgifter. Drar man det hela till sin spets kan man
även argumentera för att situationen t.o.m. kan vara fördelaktig för individen
p.g.a. ovanstående förhållande. Detta då vinsterna för arbetsgivaren som
uppkommer då denne inte behöver betala de höga arbetsgivaravgifterna
rimligtvis borde vara högre än förlusterna för individen p.g.a. tillhörigheten i
                                                
131 För en utförligare diskussion avseende reglerna för utsändning se avsnitt 5.2.3.
132 RSV 401 utgåva 13, 2002
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det danska systemet. Skattesatsen är nämligen lägre i Sverige än i Danmark,
mycket just p.g.a. att socialförsäkringssystemet inte finansieras med
arbetsgivaravgifter i Danmark. Rent ekonomiskt sett borde då de förluster
som uppkommer i det danska systemet fördelas lika mellan anställd och
arbetsgivare (efter förhandlingar).
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6 Slutsatser

6.1 Danmarks pensionssystem, Sveriges
pensionssystem och internationell reglering

Socialrätten har en nationell begränsning, socialförsäkring och andra
ekonomiska förmåner bygger på nationella bestämmelser och det finns ingen
gemensam europeisk socialförsäkring. De sociala trygghetssystemen inom
Europa har blivit allt mer komplexa och skattefinansierade, och för att den
fria rörligheten inte ska begränsas inom EU bör systemen på något sätt
anpassas till varandra. Harmonisering och koordinering är de tekniker som
används vid integrering; harmonisering påverkar ländernas interna rätt,
medan koordinering endast reglerar de internationella aspekterna på
lagstiftningen. Rfo 1408/72 är en EG-rättslig förordning som skapats för att
koordinera reglerna, och denna är direkt tillämplig. Vissa problem gällande
systemens stabilitet finns, då finansieringsstrukturen för pensionssystemen
skiljer sig markant mellan arbetsländerna och ett direkt ingripande i
ländernas interna rätt inte är aktuellt. 

Det svenska systemet finansieras till stor del med arbetsgivaravgifter, medan
det danska till största delen är skattefinansierat. Det svenska
pensionssystemet är mer fördelaktigt för individen än det danska, då de
kommande utbetalningarna är betydligt större. Tjänstepensioner är mycket
vanligt förekommande i båda länderna, men betydelsen av dessa är större i
Danmark då tjänstepensionerna där utgör en större del av den totala
pensionen. Tillsammans med Folkepension och ATP utgör dessa en total
ersättning till Danmarks pensionärer som inte är särskilt mycket mindre än i
Sverige. För att dessa ska utgå till betydande belopp krävs dock oftast en
längre tids anställning i landet, (och i fallet med efterlön medlemskap i A-
kassa samt inbetalda avgifter) varför arbetstagare som arbetar i båda
länderna ändå till viss del missgynnas. Det svenska pensionssystemet har
nyligen moderniserats, och kopplingen till försäkringsprincipen är större än
tidigare. Systemen fungerar i nuläget parallellt, då individerna ska fasas in i
det nya systemet. Inkomstpension, garantipension och premiepension är de
huvudsakliga delarna av det svenska pensionssystemet, medan det danska
består av Folkepension och ATP-pension. Arbete i Sverige är kravet som
ställs för tillhörighet till den svenska inkomst- och garantipensionen, medan
bosättning i landet krävs för garantipension. Den sistnämnda bestämmelsen
kan dock inte göras gällande gentemot EU-medborgare. Dansk pension
utgår till EU-medborgare som är bosatt i ett EU-land och har varit så i
sammanlagt minst tre år, varav ett i Danmark, och som under en period varit
registrerad som löntagare eller bedrivit enskild verksamhet i landet. ATP-
pension utgår enligt lex laboris till löntagare i landet som är medborgare i
något EU-land.
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6.2 Skatter, avgifter och systemtillhörighet för
gränsgångare Sverige-Danmark

En person som bor i Sverige och arbetar i landet betalar normalt även skatt
här. Att märka är dock att en person som är anställd av ett danskt företag
som saknar fast driftsställe i Sverige ska betala särskild A-skatt, vilket dock
endast innebär att den anställde får betala in sina avgifter själv. Sker arbete i
både Sverige och Danmark, kan individen komma att beskattas i Sverige till
den del arbetet kan hänföras hit, och i Danmark avseende det arbete som
utförts där enligt en undantagsregel. Personer som bor i Sverige kan troligen
även utsändas till att arbeta i Sverige, förutsatt att individen normalt arbetar i
Danmark. I detta fall kommer då skatt att erläggas i Sverige. 

Gällande de arbetsgivaravgifter som ska betalas in ska de erläggas i Sverige
i ovanstående fall, utom vid utsändning.. Dock har en
undantagsbestämmelse införts som säger att arbetsgivaren och den anställde
kan komma överens om att individen ska tillhöra det danska
pensionssystemet, vid arbete både i Sverige och Danmark men med svensk
bosättning. Detta förutsatt att minst 50% av arbetet utförts i Danmark. Vid
utsändning av en person bosatt i Sverige och normalt arbetande i Danmark,
betalas arbetsgivaravgifterna i Danmark.

Individen kommer att tillhöra det svenska pensionssystemet, utom i fallet
med utsändning och vid den överenskommelse som är möjlig att göra vid
arbete i flera medlemsstater. Alltså kommer arbetstagaren att tillhöra
systemet i det land där arbetsgivaravgifterna betalas in.

Är personen bosatt i Danmark och arbetar i Sverige ska denne normalt
betala skatt i Sverige på samma sätt som arbetstagare som bor i landet.
Vistelsetiden i Sverige har dock betydelse för utkomsten här, liksom typen
av företag. Rör anställningen ett danskt företag med fast driftsställe i
Sverige, ska särskild inkomstskatt för utomlands bosatta erläggas om den
sammanlagda tiden för vistelsen i Sverige inte överstiger 6 månader under
ett år. Annars utgår skatt som vanligt i Sverige. Gäller anställningen ett
danskt företag utan fast driftsställe, ska särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta betalas in, förutsatt att vistelsen uppgår till 6 månader under ett år
utan att vara sammanhängande. Är vistelsen längre än 6 månader samt
sammanhängande ska särskild A-skatt erläggas i Sverige, men om vistelsen
inte uppgår till 6 månader överhuvudtaget är det dansk förskudsskatt som
ska betalas. Det sistnämnda då i Danmark. Sker arbete i Danmark och i
Sverige är samma regler som ovan nämnts tillämpliga. Skatt kommer alltså
att betalas till respektive land som arbetet kan hänföras till. Vidare kan en
person givetvis utsändas från Danmark till Sverige och skatten ska då
betalas i Sverige.
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Gällande arbetsgivaravgifterna är huvudregeln att dessa ska erläggas i
Sverige om arbetet sker här, oavsett bosättningsland. En person bosatt i
Danmark anställd av ett danskt företag utan fast driftsställe i Sverige kan
dock utgöra ett undantag från regeln. Detta om individen inte vistats mer än
6 månader i Sverige under en 12-månadersperiod, dvs. om forskudsskatt i
Danmark ska erläggas. I dessa fall ska arbetsgivaravgifter betalas i
Danmark. Vid arbete både i Sverige och Danmark kommer
arbetsgivaravgifter att utkrävas i Danmark då detta är bosättningslandet.
Avgifterna ska även erläggas i Danmark vid utsändning av en arbetstagare
till Sverige. Individen tillhör det pensionssystem till vilket
arbetsgivaravgifterna betalats in.

6.2.1 Konsekvenser för pensionssystemens finansiella
stabilitet

Eftersom det danska pensionssystemet till stor del finansieras med
skatteintäkter, är det av yppersta vikt att dessa också betalas in till landet av
de individer som tillhör dess pensionssystem. För Sveriges del måste
arbetsgivaravgifter betalas in för de som senare ska erhålla
pensionsutbetalningar om systemet ska fungera. Detta är emellertid inte
alltid fallet, och i de fall som analyserats i denna uppsats (arbetstagare i
Sverige bosatta i antingen Danmark eller Sverige) drabbas det danska
systemet otvivelaktigt hårdast. Vid följande tillfällen har jag funnit att
förhållandet mellan intäkter för staten och kommande utgifter i form av
pensioner inte leder till en jämvikt:

-Arbete i bägge staterna. Är bosättningslandet Danmark kommer individen
att falla under det danska pensionssystemet, samtidigt som skatt betalas i
bägge länderna. Arbetsgivaravgifter betalas i Danmark. Är arbetet i Sverige
betydande, vilket det mycket väl kan vara då det räcker med en dags arbete
per vecka i bosättningslandet för att regeln ska gälla, uppkommer förluster i
det danska pensionssystemet motsvarande de skatteintäkter som
”försvinner” till Sverige.

-Utsända arbetstagare. Är bosättningslandet Sverige, men individen ändå är
att anse som utsänd till landet, tillhör den anställde det danska
pensionssystemet samtidigt som skatt betalas i Sverige. Arbetsgivaravgifter
ska förvisso erläggas i Danmark, men likväl uppstår förluster då
skatteintäkterna inte bidrar till finansieringen. Är bosättningslandet
Danmark uppkommer precis samma förluster vid utsändning till Sverige.

-Individer bosatta i Danmark men anställda av ett danskt företag i Sverige. I
dessa fall kan särskild inkomstskatt för utomlands bosatta bli aktuell, om
vistelsen i Sverige inte uppgår till en sammanhängande period om 6
månader  per år. Eftersom skattesatsen är lägre än i normala fall blir det
svenska pensionssystemet till viss del drabbat –den anställde tillhör det
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svenska pensionssystemet, men de pensionsavgifter som vanligtvis utkrävs
vid beskattningen betalas inte in. Detta gäller danska företag med fast
driftsställe i Sverige. Saknar företaget fast driftsställe uppstår samma
problem om vistelsen i Sverige uppgår till 6 månader under ett år utan att
vara sammanhängande. Även då ska nämligen särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta erläggas i Sverige.

6.2.2 Konsekvenser för individen

Då det svenska pensionssystemet är betydligt mer fördelaktigt än det danska
(en god, dansk pension ger ca 9000 SEK/månad, medan en jämförbar svensk
pension innebär en månadsinkomst om ca 15000 SEK), vill naturligtvis den
anställde om möjligt tillhöra det svenska systemet. Dock bör man ha i
åtanke att tjänstemannapensioner och avtalsbaserade pensioner i Danmark
har en mycket stor betydelse, och om den anställde omfattas fullt ut av dessa
blir inte nackdelarna särskilt stora. Även systemet med efterlön kan
uppfattas som attraktivt av den anställde. Vidare är skatteutgifterna av vikt,
liksom löneläget. Danska löner är generellt högre än svenska –mycket
beroende på att socialförsäkringssystemet inte finansieras av
arbetsgivaravgifter. Den mest fördelaktiga situation som kan uppkomma är
därmed då arbetstagaren anses tillhöra det svenska pensionssystemet,
uppbära lön från Danmark och betala skatt i Sverige. Om individen
dessutom omfattas av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
finns stora pengar att tjäna. Ett problem i sammanhanget är att arbetsgivaren
måste betala svenska arbetsgivaravgifter om den anställde ska tillhöra det
svenska systemet. Detta påverkar i vissa fall möjligheterna till anställning,
om arbetsgivaren genom att anställa en person bosatt på andra sidan sundet
kan undvika de svenska avgifterna. En undantagsregel har dock införts, där
det i vissa fall är möjligt för den enskilde att sluta ett avtal med
arbetsgivaren om att han eller hon ska omfattas av det danska systemet. I
dessa fall ska då arbetsgivaravgifterna erläggas i Danmark. Värt att notera är
dock att den anställde torde befinna sig i en mycket gynnsam
förhandlingssituation vid löneförhandlingarna, om arbetsgivaren inte
behöver betala avgifter i Sverige. Teoretiskt borde lönen till en sådan
arbetstagare kunna vara lika hög som en individ med samma kvalifikationer
vars inkomst beskattas i Danmark. Då svensk skatt generellt är lägre än
dansk dito blir utfallet att nettoinkomsten blir större för individen som
beskattas i Sverige jämfört med den som beskattas i Danmark. Det är också
värt att poängtera den mindre fördelaktiga situation som uppstår när
arbetstagaren tillhör det svenska systemet samtidigt som skatt betalas i
Danmark. I dessa fall finansierar ju individen på ett sätt båda systemen;
arbetsgivaren betalar visserligen arbetsgivaravgifterna, men logiskt sett
kommer dessa utgifter att påverka den anställdes lön negativt.

Följande situationer får konsekvenser för individen som avviker från
normalfallet: 
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-Arbete till viss del i Sverige eller Danmark. I dessa fall tillhör individen det
svenska pensionssystemet, men betalar skatt både i Sverige och Danmark.
Detta kan ses som ofördelaktigt av den anledningen att skatten i Danmark är
högre än den i Sverige. Är arbetet i Danmark betydande kan detta få
konsekvenser, då arbetsgivaren tvingas betala arbetsgivaravgifter i Sverige
varför lönen inte kan förväntas motsvara förlusten p.g.a den ökade skatten.
En ofördelaktig konkurrenssituation uppstår därmed p.g.a. den svenska
bosättningen, vilken till viss del motverkas av den undantagsregel som
tillåter den anställde att sluta ett avtal om att individen ska tillhöra det
danska systemet. Då får arbetsgivaren betala avgifterna i Sverige, och en
löneökning kan förväntas. Dock faller den anställde då under det danska
systemet. Jämfört med en person bosatt i Danmark blir dock detta i
slutändan fördelaktigt, då en del av skatten betalas i Sverige. Är personen
bosatt i Danmark men utför en viss del av arbetet i Sverige uppstår liknande
situationer. Arbetsgivaravgifter ska då erläggas i Danmark och den anställde
tillhöra det danska systemet. Skatten betalas i båda länderna för respektive
arbete. Är arbetet i Sverige betydande uppkommer därmed en situation som
är något bättre än för de som enbart arbetar i Danmark, då skatten är lägre.
Detta borde då inte få några konsekvenser på lönen då arbetsgivaravgifterna
fortfarande ska betalas i Danmark.

-183-dagars regeln. Vid bosättning i Danmark och arbete i Sverige i ett
danskt företag med fast driftsställe, ska särskild skatt för utomlands bosatta
betalas i två fall. Dels om den sammanlagda tiden för vistelsen i Sverige
överstiger 183 dagar per år utan att vara sammanhängande, och dels om
tiden för vistelsen understiger 183 dagar. Skattesatsen är där 25% vilket är
mycket lågt, medan inkomsterna beaktas precis som vanligt vid intjänandet
av svensk pension. I de fall resterande arbete sker i Danmark kan dock
dansk förskudsskatt utgå, från vilken man sedan drar av den svenska skatten.
Exakt i vilka situationer detta inträffar har inte behandlats i uppsatsen.
Saknar det danska företaget fast driftsställe i Sverige uppstår samma
situation, förutom att dansk förskudsskatt ska betalas i stället för särskild
inkomstskatt då vistelsen inte uppgår till 183 dagar per år överhuvudtaget.

-Utsända arbetare. En individ som är utsänd till Sverige från Danmark
tillhör det danska pensionssystemet, och betalar skatt i Sverige. Detta är
fördelaktigt på så sätt att den svenska skatten är lägre än i Danmark, medan
nackdelen är tillhörigheten till det danska systemet. Arbetsgivaravgifter ska
dock betalas i Danmark, varför individen torde kunna räkna med ett högre
löneläge. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta kan även här bli
aktuellt, om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Detta är givetvis
mycket fördelaktigt för individen.

Avslutningsvis vill jag poängtera att pension antingen utgår från Danmark
eller Sverige, och att inkomster från exempelvis Danmark räknas vid
fastställandet av den svenska pensionen under förutsättning att individen
omfattas av det svenska systemet. Detsamma gäller för det danska systemet.
Pensioner är dessutom exportabla, och intjänad pension betalas ut även om
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individen vid pensionsåldern beslutar sig för att bosätta sig på andra sidan
sundet.
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