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Summary 
The Öresund region is a very active region with over twenty thousand 
people commuting daily across Öresund. Nowadays it is, physically, easier 
to commute than before, thanks to the Öresund bridge. There are however 
other remaining obstacles. The legislation of the social insurance scheme 
and the income tax area in Sweden is different from the corresponding areas 
in Denmark and the discrepancy may cause some problems. This paper 
focuses on the problems that may occur when you work in both countries. 
 
Denmark has a higher tax rate than Sweden, but this is outweighed by much 
lower rates in the social insurance area. The distribution of fiscal power is 
regulated in the Nordic tax treaty and the principal rule, when working 
abroad, is that a person is liable to pay tax in the country of the employment, 
provided that the actual work is not performed in the country of residence. 
Sweden and Denmark have made an agreement that a person is still liable to 
pay tax in the country of employment although part of the work is 
performed in the country of residence.  
 
One difference affecting taxpayers in the Öresund region is the different 
ways of incorporating the Nordic tax treaty in the national legislation chosen 
by the two countries. In Sweden unlimited exempt is used as a method to 
avoid double taxation, whereas credit is used in Denmark. 
 
The largest difference is to be found in the area of the social insurance 
scheme, where the rates in Sweden are much higher than in Denmark. The 
coordination of this in the EU is regulated in regulation 883/2004, which 
recently replaced regulation 1408/71. The new regulation was introduced in 
order to simplify the rules and to better adapt the coordination of social 
insurance schemes to the increased mobility on the labour market. The 
principal rule is that a person belongs to the social insurance scheme of the 
country of employment when working in one ountry and to the country of 
residence when working in two countries. The most substantial difference 
between the regulations is that the new one allows part of the work to be 
done in the country of residence without having to change schemes. This 
exception is only valid for people working for the same employer in both 
countries. Sweden and Denmark have made an agreement according to the 
rules in the old regulation. The agreement gives employees with the same 
employer in both countries a possibility to apply for an exemption from 
changing schemes to the one of the country of residence. 
 
A person living in Sweden will get significantly less of his or her Danish 
salary if he or she starts working in Sweden simultaneously, because the 
Swedish social charges will be added to the Danish tax rate. For a person 
living in Denmark the disadvantage lies in the fact that the credit method is 
used, which results in a significantly worse situation than with the method 
of exempt. 
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Sammanfattning 
Öresundsregionen är en mycket aktiv region med över tjugotusen människor 
som arbetspendlar dagligen. Rent fysiskt är det idag lättare att pendla över 
Öresund än förr, tack vare Öresundsbron. Det finns dock andra hinder. 
Sveriges regler för sociala avgifter och på inkomstskatteområdet skiljer sig 
en hel del från Danmarks och denna diskrepans kan ge upphov till vissa 
problem. Uppsatsen är inriktad på de som arbetar i båda länderna och de 
problem som kan uppstå för dem. 
 
På skatteområdet är den tydligaste skillnaden att Danmark har ett något 
högre skattetryck än Sverige, detta uppvägs av betydligt lägre sociala 
avgifter. Fördelningen av beskattningsrätten regleras i det nordiska 
skatteavtalet och huvudregeln vid anställning utomlands är att man skall 
beskattas i arbetslandet förutsatt att inte arbetet utförs i bosättningslandet. 
Sverige och Danmark har slutit en överenskommelse om att en arbetstagare 
fortsatt skall kunna bli beskattad i arbetslandet trots att en del av arbetet sker 
i bosättningslandet.  
 
En olikhet som påverkar pendlarnas skattemässiga situation är ländernas 
olika sätt att införliva det nordiska skatteavtalet i sin nationella lagstiftning. 
Sverige har valt att använda sig av obegränsad exempt och Danmark av 
credit som metod för att undvika dubbelbeskattning. 
 
Den största skillnaden mellan länderna är på de sociala avgifterna där 
Sverige har en mycket högre procentsats. Koordinationen av sociala avgifter 
och socialförsäkring i EU bestäms i förordning 883/2004 som nyligen ersatt 
förordning 1408/71. Den nya förordningen kom till för att förenkla 
regelverket och bättre anpassa koordinationen av socialförsäkring till dagens 
ökade rörlighet. Huvudregeln är att man är socialförsäkrad i arbetslandet vid 
arbete i ett land och i bosättningslandet vid arbete i två länder. Den mest 
väsentliga skillnaden mellan förordningarna är att den nya ger en möjlighet 
att arbeta en del i bosättningslandet utan att man byter socialförsäkringsland, 
detta gäller dock bara vid arbete för samma arbetsgivare. Länderna har slutit 
en överenskommelse i enlighet med den gamla förordningen. 
Överenskommelsen innebär att en arbetstagare efter ansökan skall kunna få 
dispens att bli socialförsäkrad i arbetslandet trots att en del av arbetet utförs 
i bosättningslandet. Den möjligheten ges också endast vid arbete för samma 
arbetsgivare precis som i förordningen. 
 
En arbetstagare bosatt i Sverige får en väsentligt mindre del av det totala 
löneutrymmet på sin danska lön den dag han börjar arbeta i Sverige också, 
då det skall läggas på svenska sociala avgifter och dras den högre danska 
skatten. För en arbetstagare bosatt i Danmark är nackdelen att Danmark valt 
creditmetoden, vilket blir väsentligt sämre för den skattskyldige jämfört 
med om man valt exemptmetoden istället. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Öresundsregionen är ständigt växande och ungefär tjugotusen personer 
pendlar dagligen mellan Danmark och Sverige åt ena eller andra hållet.1

 

 
Man skulle kunna säga att arbetsmarknaderna på båda sidor sundet växt 
ihop till en enda. Jag har själv tagit del av denna då jag under två år arbetade 
på en av Köpenhamns största nöjesrestauranger. Som svensk och bosatt i 
Sverige var jag ingalunda ensam på arbetsplatsen, vi var snarare i majoritet. 
Ett problem som jag och mina medarbetare uppmärksammat var en klausul i 
anställningskontraktet där vi förbjöds att ta någon som helst anställning i 
Sverige under kontraktstiden. Många, däribland jag, jobbade inte heltid och 
hade därför önskan om att få jobba på fler ställen men hindrades alltså. 
Problemet som uppstod var att i det fall när vi som anställda i Danmark 
också tog anställning i Sverige ”bytte” vi socialförsäkringssystem från det 
danska till det svenska och vår danska arbetsgivare, alternativt vi själva, 
skulle kunna tvingas att betala svenska arbetsgivaravgifter på våra löner. De 
svenska avgifterna är förhållandevis mycket högre än de danska. Mats 
Tjernberg har också uppmärksammat detta problem i en artikel i Svensk 
Skattetidning 2009:3. Jag har använt delar av artikeln som utgångspunkt för 
min utredning. 

1.2 Frågeställning och syfte 

Uppsatsen behandlar skatte- och avgiftssituationen för fysiska personer med 
inkomst av enskild anställning som arbetar i Öresundsregionen. Jag utgår 
från hypotesen att den svenska och den danska lagstiftningen på området i 
kombination med skatteavtal och EU:s förordningar för koordination av 
socialförsäkring skapar problem i vissa situationer för de arbetstagare som 
av någon anledning arbetar i två länder. Syftet är att ge en beskrivning av de 
aktuella reglerna och frågeställningen är vilka problem som kan uppstå. 
 
Det har precis skett en förändring av regelverket runt koordinationen av 
socialförsäkringsavgifter i EU, en ny förordning började tillämpas den 1:e 
maj i år, 2010. Därför är en jämförelse mellan de två förordningarna med 
och del av frågeställningen är om den nya förordningen innebär några 
förbättringar på området.  

                                                
1 
http://www.oresundskomiteen.dk/public_site/webroot/cache/media/file/100901_resund_rap
port_SE_web1.pdf 2010-12-18 

http://www.oresundskomiteen.dk/public_site/webroot/cache/media/file/100901_resund_rapport_SE_web1.pdf�
http://www.oresundskomiteen.dk/public_site/webroot/cache/media/file/100901_resund_rapport_SE_web1.pdf�
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar bara situationen för fysiska personer obegränsat 
skattskyldiga i Sverige eller Danmark och deras inkomst av enskild 
anställning. Specialreglerna för anställda på båtar och flyg etc tas inte upp. 
Inte heller behandlas statligt och kommunalt anställda närmre. I jämförelsen 
i analysdelen undantas vissa mindre avgifter och skatter som till exempel 
avgift till Kyrklig församling och begravningsavgift. Detta gör ingen större 
inverkan på jämförelsetalen, men man bör komma ihåg att dessa är 
ungefärliga. Närmre beskrivning i analysdelen. 
 
Uppsatsen berör inte kompensationen som betalas mellan länderna, detta 
behandlas dock i Riksrevisionsverkets färska rapport ”Sveriges skatteavtal 
med andra länder – effekterna av regeringens arbete”.2

1.4 Metod 
  

Som grund för uppsatsen har jag haft delar av Mats Tjernbergs artikel i 
Svensk Skattetidning 2009:3, Kvarstående skatteproblem vid pendling över 
Öresund. Jag riktar in mig på samma problemområde som Mats och 
beskriver reglerna som ligger till grund för problemen och undersöker vad 
som hänt på området sen artikeln skrevs. 
 
Jag har använt mig av traditionell juridisk metod för att kartlägga de för 
uppsatsen relevanta delarna av svensk och dansk skatte- och 
socialförsäkringsrätt samt EU-förordningarna för koordinering av 
socialförsäkring. Det innebär att jag har studerat lagstiftning, praxis, 
förarbeten och doktrin på de olika områdena. Den danska lagstiftningen har 
jag funnit på hemsidan www.retsinformation.dk och det danska 
skatteverkets vägledningar på www.skat.dk. Vägledningarna ges inte ut i 
tryckt form utan finns bara på nätet. Angående den danska lagstiftningen så 
kan det vara bra att uppmärksamma att det ofta är många lagändringar som 
inte är införlivade i texten på hemsidan. Detta gör det ibland svårt att få en 
överblick över vad som är gällande lag, det finns dock länkar till alla 
ändringar så med tid och tålamod går det att skaffa sig. 
 
Jag har även läst flera artiklar i svenska skattetidningar och använt 
Öresundskomiteens hemsida för att skapa mig en uppfattning om läget i 
regionen. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 och 3 ges en beskrivning av relevant nationell lagstiftning i 
Sverige respektive Danmark. Begreppen obegränsat/fullt skattskyldig och 
begränsat skattskyldig beskrivs med tillhörande praxis. I anslutning till varje 
begrepp kommer regler för skatteberäkningen. 
                                                
2 RiR 2010:24 

http://www.retsinformation.dk/�
http://www.skat.dk/�
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Kapitel 4 handlar om socialförsäkring. Först de nationella reglerna och 
sedan EU:s förordningar för koordinering av socialförsäkring. Kapitlet 
innehåller en jämförelse och analys av de relevanta likheterna och 
skillnaderna mellan de båda förordningarna och därefter en kortare 
genomgång av den överenskommelse som Sverige och Danmark slöt 2001 i 
enlighet med reglerna i den gamla förordningen. 
 
Kapitel 5 handlar om internationella dubbelbeskattningsavtal i allmänhet 
och ländernas relation till det nordiska skatteavtalet och till varandra i 
synnerhet. 
 
Kapitel 6 innehåller analys och slutsats. 
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2 Svensk skattelagstiftning 

2.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs Sveriges interna internationella skatterättsregler i den 
mån de har relevans för denna uppsats. Det svenska systemet är uppbyggt så 
att fysiska personer antingen är obegränsat eller begränsat skattskyldiga i 
Sverige. Den svenska skattelagstiftningen utgår från reglerna i 
Inkomstskattelagen (IL).3

2.2 Obegränsat skattskyldiga 
 

Obegränsat skattskyldig är den fysiska person som 
• är bosatt i, 
• stadigvarande vistas i eller 
• har väsentlig anknytning till och tidigare varit bosatt i 

Sverige.4 Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina 
inkomster i Sverige och från utlandet.5

 
 

2.2.1 Bosatt 
Som bosatt räknas den som fysiskt bor i Sverige och därmed har sin verkliga 
bosättning här. IL innehåller inte någon egen definition av begreppet men 
ledning kan fås i folkbokföringslagen.6 En person anses vara bosatt på den 
fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, 
kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. En person skall 
anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han under sin 
normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i 
samma omfattning men med annan förläggning i tiden.7 Den som är bosatt i 
Sverige räknas alltid som obegränsat skattskyldig här även om han vistas 
utomlands och även om han är utländsk medborgare.8

2.2.2 Stadigvarande vistas 

 

Vad som menas med begreppet ”stadigvarande vistas” definieras inte heller 
detta i IL men i praxis anses en vistelse stadigvarande om den pågår sex 
månader eller mer. Kortare avbrott i vistelsen brukar inte beaktas. Syftet 
med vistelsen i Sverige spelar ingen roll och inte heller skälen till att den 

                                                
3 Inkomstskattelag (1999:1229) 
4 IL kap 3 § 3 
5 IL kap 3 § 8 
6 Folkbokföringslagen (1991:481) 
7 Folkbokföringslagen § 7 
8 Pelin, Internationell Skatterätt, s 23 
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kan komma att överstiga sex månader.9 En helt ofrivillig vistelse kan alltså, 
om den varar länge nog, ge upphov till att en person bedöms att 
stadigvarande ha vistats i Sverige.10  RÅ 1997 ref 25 visar att det faktum att 
centrum för levnadsintressena inte finns i Sverige inte tillmäts avgörande 
vikt utan att en regelmässig, fysisk vistelse i landet är det som avgör om den 
är stadigvarande. I detta fall, med en holländsk medborgare som arbetade 
som verkställande direktör för ett holländskt dotterbolag i Sverige, räckte 
det med tre övernattningar per vecka. Han hade permanent bostad och familj 
i Holland och tillbringade veckosluten där. Varje vecka åkte han till Sverige, 
men hade också regelmässiga avbrott från sin vistelse här då han ofta åkte 
till filialer i både Danmark och Norge. Han ansågs mellan januari 1994 och 
april 1995 ha vistats stadigvarande i Sverige.11

2.2.3 Väsentlig anknytning 

  

När en person flyttar från Sverige och därför inte längre kan anses vara 
bosatt här är det fortfarande möjligt att han skall vara obegränsat 
skattskyldig. Detta om personen anses ha väsentlig anknytning till Sverige. 
Denna bedömning är endast aktuell om personen i fråga tidigare bott i 
Sverige, annars kan man aldrig anses ha väsentlig anknytning. Det bör 
påpekas att även utländska medborgare kan ha väsentlig anknytning till 
Sverige. Ett av huvudsyftena med obegränsad skattskyldighet på grund av 
väsentlig anknytning är att förhindra skatteundandragande genom 
skenbosättning utomlands.12

 
  

De fem första åren efter flytt från Sverige anses en person ha väsentlig 
anknytning hit om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Efter 
fem år är bevisbördan omvänd, då åligger det skattemyndigheten att visa att 
väsentlig anknytning finns.13

 
  

De omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om en person ska 
anses ha väsentlig anknytning är: 

• om han är svensk medborgare, 
• hur länge han varit bosatt här, 
• om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, 
• om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 
• om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 
• om han har sin familj här, 
• om han bedriver näringsverksamhet här, 
• om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar 

som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i 
näringsverksamhet här,  

• om han har en fastighet här, och 

                                                
9 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 52 
10 RÅ 1945 Fi 544 och RÅ 1947 Fi 445  
11 RÅ 1997 ref 25 
12 Pelin, Internationell skatterätt, s 28 
13 IL kap 3 § 7 st. 2 
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• liknande förhållanden.14

Dessa olika omständigheter tar framför allt sikte på att fastställa den 
utflyttade personens subjektiva avsikt att återvända till Sverige.

 

15

 
  

2.2.3.1 Svensk medborgare 
Det faktum att man är svensk medborgare bör inte väga så tungt vid en 
samlad bedömning av väsentlig anknytning. Att säga upp sitt svenska 
medborgarskap skall självklart påverka bedömningen men det är inte så att 
medborgarskapet ensamt skall kunna leda till att en person har väsentlig 
anknytning.16

2.2.3.2 Bosatt i Sverige 
 

Den tid som en utflyttad person tidigare har varit bosatt i Sverige har 
betydelse framför allt för utländska medborgare. Ju längre tid en bosättning 
har varat desto starkare blir anknytningen. Om personen varit bosatt här hela 
sitt liv före flytten från Sverige bör den omständigheten tillmätas samma 
vikt som ett svenskt medborgarskap. Varken medborgarskap eller den 
tidsrymd någon har bott i landet utgör dock ensamt en omständighet som 
leder till obegränsad skattskyldighet i Sverige.17

2.2.3.3 Varaktigt bosatt på viss utländsk ort 

 För detta kriterium och 
utländska medborgare som tidigare varit bosatta i Sverige saknas rättsfall. 

I praxis har troligen inte någon förklarats sakna väsentlig anknytning till 
Sverige utan att ha skaffat sig någon slags bostad utomlands. Anknytningen 
till det andra landet blir naturligtvis starkare ju mer, i förhållande till sina 
resurser, man lägger ner på bostaden. Att den är inrättad för ett mer 
permanent boende skulle kunna spela en avgörande roll.18 Att en person inte 
är obegränsat skattskyldig i något annat land skall inte spela in i 
bedömningen av huruvida denna är varaktigt bosatt på viss utländsk ort. 
Skatteverket hävdade detta men Regeringsrätten menade att lagtexten inte 
ger stöd för att bedöma skattskyldighet i Sverige utifrån skattskyldigheten i 
ett annat land.19

2.2.3.4 Vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl 
 

Om den skattskyldige vistas utomlands på grund av studier eller av 
hälsoskäl talar detta för en avsikt att återvända till Sverige. En person 
ansågs, trots att hon genomgått skilsmässa och köpt och flyttat till 
villafastighet i Spanien, ha väsentlig anknytning till Sverige bland annat på 
grund av att resan delvis orsakats av hälsoskäl.20

                                                
14 IL kap 3 § 7 st. 1 

 Å andra sidan borde resans 
ursprungliga syfte knappast hindra att en person anses ha avbrutit 
anknytningen hit om bosättningen i landet faktiskt är stadigvarande och 

15 Pelin, Internationell skatterätt, s 28 
16 RÅ 1989 ref 188 
17 Pelin, Internationell skatterätt, s 30 
18 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 55 
19 RÅ 2002 ref 70 
20 RÅ 1975 Aa 297 
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personen inte har för avsikt att återvända inom överskådlig tid.21 Denna 
faktor bör med åren genom ökad rörlighet ha fått allt mindre betydelse vid 
den totala bedömningen.22

2.2.3.5 Bostad inrättad för åretruntbruk 
 

Med ”bostad för åretruntbruk” avses i princip en bostad som är så utrustad 
och kommunikationsmässigt så belägen att det utan vidare är möjligt att bo 
där året om. Både fjällstugor och sommarhus kan vara utrustade så att de 
kan bebos året runt men vara belägna så att de inte kan nås alla delar av året. 
Sådana bostäder bör inte ha samma tyngd som en fastighet belägen i en 
storstadsregion.23 Det är dock antagligen inte så att innehavet av en bostad i 
sig ensamt kan tillmätas avgörande vikt. En norsk medborgare flyttade, efter 
att ha varit bosatt här i flera år, från Sverige med sin svenska fru som i sin 
tur i samband med flytten införskaffat en mindre villafastighet i samma 
område för att använda som fritidshus. Regeringsrätten menade att 
villafastigheten får anses utgöra en stark anknytningsfaktor men att 
sammantaget med att de köpt familjebostad i Norge och endast ämnade 
använda den svenska fastigheten för fritidsändamål kunde detta inte 
tillmätas sådan betydelse att sökanden efter utflyttningen skulle anses bosatt 
här.24

2.2.3.6 Familj 
 

Har man familj, det vill säga make/maka och/eller omyndiga barn, har man 
troligen väsentlig anknytning hit, det beror dock även på de andra 
omständigheterna. Maken till en i Sverige bosatt kvinna ville göra gällande 
att han efter att han utflyttat till Spanien inte längre hade väsentlig 
anknytning till Sverige. Regeringsrätten gick här på taxeringsnämnden och 
Hovrättens linje och ansåg att det faktum att hans hustru fortsatt var bosatt i 
Sverige räckte för att han skulle behålla den väsentliga anknytningen.25 Å 
andra sidan ansågs inte den finska medborgare som flyttade tillbaka till 
Finland efter pensioneringen ha fortsatt väsentlig anknytning hit. Detta trots 
att hans fru skulle jobba i Sverige och också bo kvar i en 
övernattningslägenhet fram till sin pensionering fem år senare.26  En svensk 
medborgare som genomgått skilsmässa och därefter flyttat till 
Storbritannien reste tillbaka till Sverige ca 60 dagar per år för att träffa sitt 
minderåriga barn, detta har inte ansetts medföra att väsentlig anknytning 
föreligger.27

2.2.3.7 Näringsverksamhet och ekonomiskt engagerad 
  

Om man bedriver näringsverksamhet i Sverige kan det antas att 
kopplingarna hit är ganska starka och detta väger tungt i bedömningen. 
Även ekonomiskt inflytande skall påverka, vare sig det är aktivt som i ett 

                                                
21 Pelin, Internationell skatterätt, s 32 
22 Mattsson, Svensk internationell beskattningsrätt, s 37 
23 Prop. 1984/85:175, s 28 
24 RÅ 1997 not 197 
25 RÅ 1976 ref 116 
26 RÅ 1998 not 67 
27 RÅ 2003 ref 52 
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klart ägarinflytande eller på annat sätt mer passivt sätt att påverka besluten 
inom ett företag. Rena kapitalplaceringar bör inte påverka bedömningen.28 
Ett exempel på detta är att en aktieportfölj med ett nettovärde på cirka 10 
mkr som inte utgör någon kontrollpost eller motsvarande, utan där innehavet 
är normalt spritt i mindre poster inte skall tillmätas någon vikt i 
bedömningen.29 Däremot så utgjorde ett innehav på 10 % i ett familjeföretag 
tillräckligt mycket ekonomiskt inflytande för att en person som i övriga 
bedömningshänseenden inte längre hade något som knöt honom till Sverige 
skulle anses ha väsentlig anknytning hit. Det bör påpekas att detta var 
1979.30 Just om 10 % aktieinnehav i sig räcker för att någon skall anses vara 
obegränsat skattskyldig här har testats igen senare. År 2001 blev inte utfallet 
detsamma utan Regeringsrätten menade att det inte var nog.31 Numer krävs 
det nog ett mer aktivt deltagande i verksamheten om ett aktieinnehav av den 
storleken skall ha betydelse.32 Det faktum att någon är ekonomiskt 
engagerad i Sverige är inte någon omständighet som i sig är avgörande för 
bedömningen av bosättningsfrågan. Det är istället det inflytande som det 
ekonomiska engagemanget kan ge som är avgörande.33 Ett exempel på detta 
är makarna som flyttade till Storbritannien. Mannen var VD och 
koncernchef för Securitas. Det sammanlagda värdet på deras aktieinnehav i 
Securitas uppgick till cirka 200 miljoner kronor. Aktierna motsvarade ca 0,6 
% av rösterna i bolaget. Regeringsrätten menade att de aktieposter som 
familjen kontrollerade förvisso hade ett avsevärt värde men att de i 
förhållande till bolagets totala kapital var ringa och deras röstvärde 
obetydligt. Dessutom ansåg Regeringsrätten att det inflytande maken hade 
över Securitas följde av hans positioner som VD och styrelseledamot och 
inte av hans ekonomiska engagemang i bolaget.34

2.2.3.8 Fastighet 
 

Vid innehav av fastighet i Sverige spelar det i princip ingen roll om bostad 
saknas på fastigheten eller om den ekonomiska omsättningen är obetydlig, 
även om anknytningen naturligtvis blir starkare vid större värde och 
omsättning.35 Innehav av fastighet där den skattskyldiges innehav är mer en 
passiv kapitalplacering ger inte lika stor anknytning som ett innehav där den 
skattskyldige är aktiv vid förvaltningen.36 En till Cypern utflyttad ägare av 
två hyresfastigheter var inte aktiv i förvaltandet av dessa utan detta sköttes 
av ett företag. Innehavet av hyresfastigheterna var inte nog för att han skulle 
anses ha väsentlig anknytning trots det ekonomiska engagemang det 
innebar.37

                                                
28 Prop. 1984/85:175, s 14 

 En man och hans hustru med 50 % ägande i ett handelsbolag som 
i sin tur ägde en hyresfastighet och ämnade förvärva ännu en, ägde 
dessutom 75 % i ett annat handelsbolag som också ägde en fastighet. 

29 RÅ 1992 not 367 
30 RÅ 1979 Aa 58 
31 RÅ 2001 not 113 
32 Pelin, Internationell skatterätt, s 35 
33 Pelin, Internationell skatterätt, s 37 
34 RÅ 2001 not 41 
35 Pelin, Internationell skatterätt, s 39 
36 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 60 
37 RÅ 1989 ref 18 
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Taxeringsvärdena för de båda fastigheterna översteg tretton miljoner kronor 
och hyresintäkterna uppgick till över fyra miljoner kronor. Regeringsrätten 
menade att han måste anses ha väsentlig anknytning till Sverige.38

2.2.3.9 Liknande förhållanden 
 

Hänvisningen till liknande faktorer visar att uppräkningen i IL kapitel 3 § 7 
inte är uttömmande. Dessa andra faktorer måste påminna om dem som 
tidigare angivits i stadgandet.39

2.2.4 Undantag för obegränsat skattskyldiga 

 

Obegränsat skattskyldiga beskattas enligt IL i Sverige för alla sina 
inkomster, även för dem som förvärvas utomlands. Det finns dock undantag 
från denna huvudregel i form av sexmånaders- och ettårsregeln.40

2.2.4.1 Sexmånadersregeln 

 Om någon 
av dessa regler är tillämpliga skall den som är obegränsat skattskyldig i 
Sverige men vistas och arbetar utomlands inte beskattas här för den lön och 
de tjänsteförmåner som följer av den utländska anställningen. Lönen och 
förmånerna måste vara hänförliga till arbetet utomlands, om arbetet utförts i 
Sverige blir de inte fria från beskattning bara för att de tas ut under 
utlandsvistelsen. Reglerna gäller endast för inkomst av tjänst, alltså inte för 
egenföretagare.  

Sexmånadersregeln kräver att den skattskyldiges anställning och dennes 
vistelse utomlands varar i minst sex månader. Är detta fallet och 
ersättningen, det vill säga lön och förmåner, beskattas i verksamhetslandet 
inträder skattefrihet för nyss nämnda inkomst i Sverige.41 Genom kravet på 
beskattning i verksamhetslandet har man velat förhindra att 
anställningsinkomsten blir skattefri både i Sverige och i 
verksamhetslandet.42 Arbetet behöver dock inte ha skett enbart i ett land. 
Om arbetet har skett i flera länder men beskattning inte har skett i alla dessa 
länder kommer den del av inkomsten som inte beskattats utomlands att 
beskattas i Sverige.43 Lönen kan betalas ut både i för- och efterskott, så 
länge den beskattas i verksamhetslandet och härrör från den minst sex 
månader långa anställningen är den undantagen från beskattning i Sverige.44 
Vistelsen i arbetslandet får innehålla kortare avbrott. Besök i Sverige för 
semester, tjänsteuppdrag och liknande får uppgå till maximalt sex dagar per 
månad som anställningen varar eller sjuttiotvå dagar under ett och samma 
anställningsår.45

                                                
38 RÅ 1989 ref 103 

 

39 Dahlberg, Internationell beskattning, s 39 
40 IL kap 3 § 9 
41 IL kap 3 § 9 st. 1 
42 Pelin, Internationell skatterätt, s 47 
43 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 110 
44 RÅ 2002 not 134 
45 IL kap 3 § 10 
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2.2.4.2 Ettårsregeln 
För skattebefrielse enligt ettårsregeln skall vistelsen och anställningen vara i 
minst ett år och vara i samma land. Skillnaden mot sexmånadersregeln är att 
inkomsten inte behöver bli beskattad i verksamhetslandet för att vara befriad 
från beskattning i Sverige. Skattefriheten i verksamhetslandet skall dock 
bero på lagstiftning, administrativ praxis eller på ett avtal annat än ett 
skatteavtal.46 Det spelar ingen roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk 
eller om lönen betalas från Sverige eller utlandet. Skattefriheten i 
verksamhetslandet kan ha särskilda skäl, som till exempel att förenkla för 
specialister, som lärare, läkare och liknande, att ta anställning där. Om 
inkomsten då skulle beskattas i Sverige skulle hela syftet förfelas. Att ett 
skatteavtals befriande av beskattning på en inkomst inte skall utgöra grund 
för skattefrihet även i Sverige är ganska självklart då den mest troliga 
anledningen till skattefriheten i verksamhetslandet är att Sverige har fått 
beskattningsrätten via skatteavtalet. Detta skulle resultera i icke eftertraktad 
dubbel skattefrihet.47

 
  

Ettårsregeln gäller inte för anställningar hos svenska staten, landsting, 
kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid 
tjänsteexport.48

2.2.5 Tjänsteinkomster för obegränsat 
skattskyldiga 

 

2.2.5.1 Intäkter 
Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till 
den del de inte skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller 
kapital.49 Förutom lön beskattas som huvudregel allt som utgår för tjänsten, 
oberoende om det utgår som kontant ersättning eller på något annat sätt. Till 
denna huvudregel kan också fogas att alla förmåner skall värderas till 
marknadsvärdet. Kostnadsersättningar är också skattepliktiga, såväl för 
privat som offentligt anställda.50

 
 

I IL kapitel 11 finner man ett antal undantag från ovan beskrivna 
huvudregel, som också kommer till uttryck i kapitlets första paragraf.51 
Exempel på sådana undantag, som alltså inte skall tas upp till beskattning är: 
förmån av kost vid resa, hotellvistelser och representation i vissa fall,52 
arbetsgivarens utgifter för att trygga pension,53

                                                
46 IL kap 3 § 9 st. 2 

 arbetskläder som inte kan 

47 Mattsson, Svensk internationell beskattningsrätt, s 63 f 
48 IL kap 3 § 9 st. 2 men. 2 
49 IL kap 10 § 1 
50 Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, s 105 
51 IL kap 11 § 1 
52 IL kap 11 § 2 
53 IL kap 11 § 6 
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användas privat,54 personalvårdsförmåner55 och vissa hälso- och 
sjukvårdsförmåner.56

2.2.5.2 Avdrag 
 

Grundregeln för rätten till avdrag följer den inom inkomstbeskattningen 
allmänt gällande principen att avdrag får göras för de utgifter som uppstått i 
samband med att förvärva och bibehålla inkomsten.57 Man får naturligtvis 
inte göra avdrag för utgifter som det utgår skattefri ersättning för.58 Det 
finns en avdragsbegränsning under inkomst av tjänst. Vad gäller resor 
mellan bostad och arbete så är dessa kostnader är endast avdragsgilla till den 
del de överstiger 9000 kronor totalt under beskattningsåret. Övriga utgifter 
skall dras av enbart om de sammanlagt överstiger 5000 kronor under 
beskattningsåret.59 För alla fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige finns det en lagstadgad rätt till ett grundavdrag60 som baseras på 
värdet av ett prisbasbelopp och beror på förvärvsinkomstens storlek. 
Grundavdraget beräknas enlig IL kapitel 63 §§ 3-5. Regler om allmänna 
avdrag finns i IL kapitel 62. Obligatoriska utländska socialavgifter skall 
man göra allmänt avdrag för, förutsatt att intäkten som är grund för avgiften 
ska tas upp som intäkt i Sverige och att den skattskyldige på grund av utfört 
arbete enligt slutligt fastställd debitering skall betala avgiften.61

2.2.5.3 Beräkning av beskattning 
  

I inkomstslaget tjänst tillämpas kontantprincipen, vilket innebär att 
inkomster skall tas upp som intäkt det beskattningsår som de kan disponeras 
eller på något sätt kommer den skattskyldige till del.62 Detta innebär att det 
inte är avgörande när en inkomst intjänats. Att ett arbete är utfört och 
inkomstfordran är klar är inte tillräckligt. Det krävs också möjlighet att 
disponera inkomsten.63 Inrikes tågresor skall dock tas upp det beskattningsår 
då den skattskyldige disponerar över årskortet.64

 
 

För utgifterna tillämpas också kontantprincipen och det innebär att de skall 
dras av som kostnad det år den skattskyldige betalt dem eller på annat sätt 
haft kostnaden.65 En konsekvens av detta är att man inte kan göra avdrag 
från intäkten ett tidigare år för kostnader som i och för sig hänför sig till 
intäkten men ännu ej betalts.66

 
 

 

                                                
54 IL kap 11 § 9 
55 IL kap 11 § 11 
56 IL kap 11 § 18 
57 IL kap 12 § 1 
58 IL kap 12 § 3 
59 IL kap 12 § 2 st 3 
60 IL kap 63 § 2 
61 IL kap 62 § 6 
62 IL kap 10 § 8 
63 Lodin, Lindencrona, Melz, Sifverberg, Inkomstskatt, del 1, s 149 
64 IL kap 10 § 9 
65 IL kap 10 § 13 
66 Lodin, Lindencrona, Melz, Sifverberg, Inkomstskatt, del 1, s 151 



 16 

Kommunal inkomstskatt och landstingsskatt 
Obegränsat skattskyldiga skall betala kommunal inkomstskatt67 och 
landstingsskatt om hemortskommunen68 ingår i ett landsting.69

Jag har valt att ta Malmö som exempel och i Malmö är den kommunala 
inkomstskatten 20.84 % och landstingsskatten 10.39 % för inkomståret 
2010. Är man folkbokförd i Sverige skall man även betala en 
begravningsavgift på 0.20 % av den till kommunal inkomstskatt 
beskattningsbara förvärvsinkomsten.

  

70 För den som är medlem i Svenska 
kyrkan är avgiften dit 0.78 %.71 För att beräkna skatten tar man den 
beskattningsbara förvärvsinkomsten multiplicerad med summan av 
kommunalskatt och landstingsskatt.72

 
  

Statlig inkomstskatt 
Fysiska personer betalar en statlig skatt på 20 % på beskattningsbara 
förvärvsinkomster över en nedre skiktgräns. Ytterligare 5 % förs på när den 
beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger en övre skiktgräns. Den 
nedre skiktgränsen för inkomståret 2010 är 372100 kronor. Den övre 
skiktgränsen är 532700 kronor.73

2.3 Begränsat skattskyldiga 
 

Den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat 
skattskyldig.74 I samtliga fall av begränsad skattskyldighet har Sverige 
ansett att det finns en tillräckligt stark anknytning mellan inkomsten – 
skatteobjektet – och Sverige för att Sverige skall kunna beskatta inkomsten 
trots att det är en utländsk person som uppbär inkomsten. Denna 
skattskyldighet är ett uttryck för källstatsprincipen.75 För den som är 
begränsat skattskyldig i Sverige beskattas tjänsteinkomster enligt lagen om 
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).76 Det finns även en 
speciell lag för artistinkomster (A-SINK).77 Den som är skattskyldig enligt 
SINK kan välja att istället blir beskattad enligt IL för att bland annat kunna 
få möjlighet att medges grundavdrag och göra allmänna avdrag.78

                                                
67 IL kap 1 § 3 p 1 

 

68 Hemortskommunen bestäms med hjälp av reglerna i Skattebetalningslagen (1997:483) 
kap 22 § 1 a 
69 IL kap 1 § 4 
70 Begravningslagen (1990:1144) kapitel 9 
71 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/komm
unalaskattesatsermmunder2010/skattesatserdetaljniva.4.69ef368911e1304a6258000217.ht
ml 2010-12-09 
72 IL kap 65 § 3 
73 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/ackumuleradinkomst
.4.18e1b10334ebe8bc8000518.html 2010-12-09 
74 IL kap 3 § 19 p 1 
75 Dahlberg, Internationell beskattning, s 40 
76 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) 
77 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) 
78 SINK § 4 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/kommunalaskattesatsermmunder2010/skattesatserdetaljniva.4.69ef368911e1304a6258000217.html�
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/kommunalaskattesatsermmunder2010/skattesatserdetaljniva.4.69ef368911e1304a6258000217.html�
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/kommunalaskattesatsermmunder2010/skattesatserdetaljniva.4.69ef368911e1304a6258000217.html�
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/ackumuleradinkomst.4.18e1b10334ebe8bc8000518.html�
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/ackumuleradinkomst.4.18e1b10334ebe8bc8000518.html�
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2.3.1 Tjänsteinkomster för begränsat 
skattskyldiga enligt SINK 

SINK är tillämplig på fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär 
inkomst som skall beskattas enligt SINK.79 Betalningsskyldig för skatten 
enligt SINK är som huvudregel den som betalar ut kontant belopp eller 
annat vederlag som utgör skattepliktig inkomst för mottagaren enligt 
SINK.80 Betalningsansvaret faller dock på den skattskyldige om utbetalaren 
är hemmahörande i utlandet.81 Vissa undantag finns för beskattning enligt 
SINK.82

a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidsrymd eller 
tidsrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en 
tolvmånadersperiod, och 

 Bland annat undantas en utomlands bosatt person för avlöning eller 
liknande som utgått för annan anställning eller annat uppdrag än hos 
svenska staten eller svensk kommun om: 

b) ersättningen betalas av en arbetsgivare, som inte har hemvist här i 
riket eller på dennes vägnar, samt 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i 
riket. 

Bestämmelsen är utformad som en internrättslig spegelbild av artikel 15.2 i 
OECD:s modellavtal, den så kallade ”montörregeln”. På detta sätt har 
Sverige avsagt sig beskattningsrätten för en inkomst som ändå inte kan 
beskattas enligt skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal.83

2.3.1.1 Beräkning av beskattning  

 Ett annat 
undantag är när inkomsten istället skall beskattas enligt A-SINK. 

För den inkomst som skall beskattas enligt SINK tas det ut en definitiv 
källskatt på 25 %.84 Att det är en definitiv källskatt innebär att utbetalaren 
skall göra avdrag för skatten vid utbetalningen av ersättningen, se not 80 
Den anställde kan dock bli subsidiärt betalningsansvarig för 
skatteinbetalningen.85 Den förhållandevis låga skattesatsen motiverar att den 
som beskattas enligt SINK inte får göra allmänna avdrag förutom i det fall 
då den skattskyldiges samlade överskott av förvärvsinkomster i Sverige och 
andra länder till minst 90 % utgörs av överskott av förvärvsinkomster i 
Sverige.86

                                                
79 SINK § 3 

 

80 SINK § 9 
81 SINK § 9 b 
82 SINK § 6 
83 Dahlberg, Internationell beskattning, s 45 
84 SINK § 7 
85 SINK § 9 a 
86 IL kap 62 § 9 st 1 och Pelin, Internationell skatterätt, s 73 f 
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3 Dansk skattelagstiftning 

3.1 Inledning 

De danska skattereglerna påminner mycket om de svenska i detta 
sammanhang, med en uppdelning på fullt och begränsat skattepliktiga 
fysiska personer. Danmark har även en kommunal inkomstskatt, men har 
ersatt sin motsvarighet till Sveriges landstingsskatt87

3.2 Fullt skattepliktig 

 med en statlig skatt 
som heter sundhedsbidrag. Sundhedsbidraget skall i sin tur successivt 
avskaffas. Skattetrycket kommer dock inte att ändras på grund av just detta 
då den statliga bundskatten kommer höjas i samma takt som 
sundhedsbidraget sänks. Danmark har också en marginalskatt, topskat, på 
inkomster över ett visst belopp. Det danska AM-bidraget som tidigare 
klassades som en arbetsgivaravgift är numera en skatt. 

Om man är bosatt i Danmark88 eller om man inte är bosatt i Danmark men 
uppehåller sig i landet i minst 6 månader89 är man fullt skattepliktig. 
Uppehållet skall vara sammanhängande. Den danska inkomstbeskattningen 
bygger på globalinkomstprincipen och fullt skattepliktiga personer är därför 
skattepliktiga i Danmark för sin totala inkomst, även från utlandet.90

3.2.1 Bosatt 

  

Bosättningsbegreppet är centralt när det gäller att bestämma den fulla 
skatteplikten i Danmark. Någon definition av begreppet ges det inte i 
Kildeskatteloven, men i förarbetena ges en tydligare bild. När det skall 
avgöras om en person är bosatt i Danmark skall det läggas vikt vid om den 
berörde genom att ”bilda hushåll”,91 hyra bostad eller på annat sätt 
tillkännager att den ämnar ha sitt hem i Danmark.92

                                                
87 Amtsskat 

 Bosättningsbegreppet 
innehåller en objektiv och en subjektiv del. Den objektiva delen är det 
faktum att den skattskyldige har tillgång till en bostad och den subjektiva 
delen att den skattskyldige med sitt beteende har visat om han vill vara 
bosatt i Danmark eller i utlandet. Även om det vore lättare att låta det 
objektiva rekvisitet vara det överordnade av de två så skulle det i gränsfall 
inte vara till mycket hjälp, därför anses det subjektiva rekvisitet vara det 
som är avgörande när frågan om bosättning skall göras. Att någon har 
starkare anknytning till Danmark än till något annat land betyder inte 

88 KSL § 1, st. 1, nr 1 
89 KSL § 1, st. 1, nr 2 
90 SL § 4 
91 ”grunde husstand” 
92 CIR nr 135 af 04/11/1988, p 3 
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automatiskt att det kan förutsättas att denne är bosatt i Danmark.93 Innehav 
och bruk av en sommarstuga innebär inte heller automatiskt att man är 
bosatt i Danmark om den bara används till semester och liknande. Detta 
förutsätter också att det inte finns andra väsentliga anknytningar till 
Danmark, framför allt att den skattskyldige inte utför arbete kopplat till 
tjänst eller företag när han uppehåller sig i huset.94

3.2.2 Uppehålla sig i landet 

 

Även personer som inte är bosatta i Danmark enligt KSL § 1 st 1 kan anses 
fullt skattepliktiga. Den som uppehåller sig i landet i minst sex månader, 
häri medräknat kortare avbrott, på grund av semester och liknande, i 
utlandet anses vara fullt skattepliktig enligt KSL § 1 st 2. Det är att personen 
faktiskt vistas i landet som är avgörande och anledningen till det, även om 
det är ofrivilligt, är ovidkommande.95 Skatteplikten inträder vid starten av 
vistelsen som ligger till grund för skatteplikten.96 Enligt praxis så är en 
person som arbetar i Danmark i veckorna och under den tiden bor på 
kontoret, men egentligen bor i ett annat land där han tillbringar helgerna, 
inte att bedöma så att han uppehåller sig i Danmark i den mening som 
bestämmelsen stadgar. De regelbundna avbrotten medförde i detta fall att 
han inte kunde anses som fullt skattepliktig.97

3.2.3 Beskattning av tjänsteinkomster 

 

3.2.3.1 Intäkter 
Tjänsteinkomster faller i Danmark in under begreppet personlig inkomst 
som i sin tur definieras negativt som: ”allt som ingår in den skattepliktiga 
inkomsten som inte är kapitalinkomst”.98 Kapitalinkomst definieras positivt 
och uttömmande i PSL § 4. Förutom kapitalinkomst finns även 
inkomstslagen aktieinkomst99 och CFC-inkomst.100 Begreppet personlig 
inkomst innefattar bland annat lön och annan arbetsinkomst, inkomst av 
näringsverksamhet, överskott från hyresfastigheter, pensioner, gåvor och 
spelvinster.101

3.2.3.2 Avdrag 
 

Det räknas i PSL § 3 st 2 upp vilka utgifter som kan dras av vid beräkningen 
av den personliga inkomsten. Det är bland annat utgifter rörande 
näringsverksamhet, pensionsinbetalningar, arbetsmarknadsbidrag och 
resekostnader. Det finns även möjlighet att göra avdrag i inkomstslagen 

                                                
93 Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Lærebog om inkomstskat, s 715 f 
94 Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Lærebog om inkomstskat, s 721 
95 Pedersen, Siggard, Winther-Sörensen, Bundgaard, Skatteretten 1, s 676 
96 KSL § 8 st. 1 
97 Pedersen, Siggard, Winther-Sörensen, Bundgaard, Skatteretten 1, s 677 
98 PSL § 3 st. 1 
99 PSL § 4 a 
100 PSL § 4 b 
101 Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Lærebog om inkomstskat, s 171 
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kapitalinkomst och aktieinkomst. Dessutom kan man göra ”ligningsmæssige 
fradrag” av utgifter som inte faller under någon av de andra kategorierna. 
 
Alla har dessutom rätt till ett personligt avdrag102

3.2.3.3 Beräkning av beskattning 

 som beräknas enligt 
reglerna i PSL §§ 10 och 12. För inkomståret 2010 är grundbeloppet för det 
personliga avdraget för fullt skattepliktiga 42.900 DKK. Skattevärdet av 
detta avdrag räknas ut som en procentdel av grundbeloppet. När man ska 
räkna ut detta använder man samma procentsats som i den kommunala 
inkomstskatten och kyrkoskatten, skall det också betalas statlig skatt räknar 
man med skatteprocenten för bundskatten och sundhedsbidraget. 

Bundskat 
Bundskatten beräknas på den personliga inkomsten med tillägg av positiv 
nettokapitalinkomst. Bundskatten för 2009 är 5,04 % och för 2010 är den 
3,67 %. Bundskatten kommer successivt att höjas till 11,76 % för 
inkomståret 2019, detta för att ersätta det på sikt borttagna 
sundhedsbidraget.103

 
 

Mellemskat 
För att beräkna mellemskatten tar man den personliga inkomsten och lägger 
till positiv nettokapitalinkomst, av den summan drar man sedan av ett 
såkallat bundfradrag som 2009 är på 347 200 DKK. Skatten uppgår sedan 
till 6 % av summan efter avdraget bundfradrag.104

 

 Från och med inkomståret 
2010 är dock mellemskatten avskaffad. 

Topskat 
Även topskatten beräknas på summan av den personliga inkomsten och 
eventuell positiv nettokapitalinkomst. Från och med inkomståret 2010 
beräknas topskat på kapitalinkomst endast om kapitalinkomsten är över 40 
000 DKK. Topskatten uppgår till 15 % av summan efter avdraget 
bundfradrag på 347 200 DKK för 2009. För inkomståret 2010 är 
bundfradraget höjt till 389 900 DKK. Vidare kommer bundfradraget att 
höjas till 409 100 DKK från och med inkomståret 2014.105 Topskatten kan 
komma att minska på grund av att man slår i skattetaket.106

 
  

Sundhedsbidrag 
Alla som skall betala inkomstskatt107 skall också betala sundhedsbidrag.108

                                                
102 PSL § 9 

 
Sundhedsbidraget uppgår till 8 % av den skattepliktiga inkomsten. 
Sundhedsbidraget skall successivt avskaffas och skall sänkas med en 
procentenhet per år för att för inkomståret 2019 vara 0 %. Sundhedsbidraget 
kommer gradvis att ersättas av en höjd bundskat. Sundhedsbidraget infördes 

103 PSL § 6 
104 PSL § 6 a, nu upphävd 
105 PSL § 7 st. 1-2 enligt ändringslag LOV nr 725 af 25/06/2010  
106 Se avsnitt 3.2.3.3.6 Skatteloft 
107 Enligt PSL § 8 c 
108 PSL § 5 p 3 och PSL § 8 st 1 
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2007 som ersättning för den då avskaffade amtskommunala 
inkomstskatten.109

 
 

Kommunal indkomstskat och kirkeskat 
Kommunal indkomstskat betalas till den kommun där den skattepliktige är 
bosatt den 5:e september året före det berörda kalenderåret.110 Till exempel 
är Köpenhamns kommunala indkomstskat 23,80 % för inkomståret 2010. 
Kirkeskatten111 är 0,8 %.112

 
 

Skatteloft (skattetak) 
Om summan av procentsatserna för bundskat, mellemskat, topskat och 
sundhetsbidrag tillsammans med procentsatsen för den skattskyldiges 
kommunala inkomstskatt överstiger gränsen för skatteloftet så skrivs 
procentsatsen för topskatten ner med skillnaden mellan summan av de 
nämnda procentsatserna och skatteloftprocenten. Nedskrivning sker även 
om topskat skall betalas trots att en eller flera av de andra skatterna inte 
ingår i den totala procentsatsen. Varken kyrkoskatt eller AM-bidrag räknas 
in under skatteloftet. Skatteloftet för 2009 är 59 % men är sänkt till 51,5 % 
till inkomståret 2010. 113

 
 

AM-bidrag 
AM-bidrag står för arbetsmarknadsbidrag och betalas av löntagare och 
egenföretagare som är fullt eller begränsat skattepliktiga i Danmark.114 Det 
skall betalas vid varje utbetalning av lön, vederlag och arvoden som ska 
räknas in i bidragsunderlaget. Bidragsunderlaget utgörs av bruttovederlaget 
samt i vissa fall värdet av i paragrafen nämnda löneförmåner.115 Exempel på 
sådana förmåner är mat, boende och dricks. AM-bidraget uppgår till 8 % av 
bidragsunderlaget.116  AM-bidraget har tidigare ansetts vara en social avgift 
precis som de svenska arbetsgivaravgifterna. Efter att lag nummer 1235 af 
24/10 2007 (Lavere skat på arbejde) började gälla117 blev AM-bidraget 
istället en skatt som skall innefattas av dubbelbeskattningavtal. Det är dock 
så att AM-bidrag bara skall betalas av den som är socialförsäkrad i Danmark 
enligt någon av EU-förordningarna om sociala avgifter.118

 

 Mer om dessa i 
kapitel 4. 

För inkomståret 2011 så är reglerna ändrade och då skall fysiska personer i 
Danmark, oavsett var de är socialförsäkrade, betala AM-bidrag på såväl 
dansk som utländsk inkomst.119

                                                
109 Michelsen, Askholt, Bolander, Engsig, Lærebog om inkomstskat, s 1207 

 

110 KOSL § 2 
111 Kyrkoskatt 
112 http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/101/ 2010-12-10 
113 PSL § 19 
114 AMBL § 7 st. 1 
115 AMBL § 8 st. 1 se också KSL 43 § st. 1 
116 AMBL § 3 
117 Från och med inkomståret 2008 
118 AMBL § 7 st 1 a och Ligningsvejledning: Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag; 2010-
2, C2 
119 Ligningsvejledning: Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag; 2010-2, C5 

http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/101/�
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3.3 Begränsat skattepliktig 

I det fall man inte är fullt skattepliktig kan man vara begränsat skattepliktig. 
Detta är man om man uppbär lön från Danmark utan att uppfylla 
bosättnings- eller uppehållsrekvisitet.120 Det finns fler inkomster som kan 
göra att man räknas som begränsat skattepliktig men de faller utanför ramen 
för denna uppsats. Som begränsat skattepliktig skall man bara ta upp de 
intäkter som ligger till grund för skatteplikten till beskattning och man får 
endast göra avdrag för utgifter som anknyter till dessa intäkter.121

3.3.1 Tjänsteinkomster 

  

För att en fysisk person skall beskattas som begränsat skattepliktig för 
tjänsteinkomst ställs det upp fyra rekvisit: 

1. Det skall vara personligt arbete i ett anställningsförhållande 
2. Arbetet skall vara utfört i Danmark 
3. Arbetsgivaren skall ha sin hemvist eller ett fast driftställe i landet 
4. Det är utan betydelse för skatteplikten vilken form vederlaget 

utbetalas i.122

Man betalar skatt till staten efter samma procentsatser som fullt 
skattepliktiga och sundhedsbidrag med 8 %. Begränsat skattepliktiga betalar 
kommunalskatt med genomsnittet av de danska kommunalskatterna, vilket 
för inkomståret 2010 är 24 %.

 

123 Begränsat skattepliktiga skall också betala 
AM-bidrag om de är socialförsäkrade i Danmark.124

3.4 Grænsegængerregler – 
Gränsgångarregler 

 

Löntagare hemmahörande i utlandet som får huvudparten av sin samlade 
inkomst från Danmark kan välja att få göra avdrag för utgifter som rör 
personliga och familjemässiga förhållanden på samma sätt som en i 
Danmark fullt skattepliktig person kan.125 För att kunna utnyttja 
gränsgångarreglerna och få denna möjlighet krävs det att minst 75 % av 
personens totala inkomst, globalinkomsten, skall beskattas enligt interna 
danska subjektiva och objektiva regler.126 Dessa regler kom till efter EU-
domstolens dom i Schumacker-målet127

                                                
120 KSL § 2, st. 1 

 för att vissa gränsgångare inte 
skulle hamna i en sämre skattemässig situation än de i landet obegränsat 
skattepliktiga.  

121 KSL § 2, st. 3 
122 KSL § 2 st. 1 p 1 
123 Ligningsvejledning: Dobbeltbeskatning 2010-2, D.B.6.2 
124 AMBL § 7 a 
125 KSL Avsnitt 1A, §§ 5 a-5 d 
126 KSL § 5 a st. 3 
127 C-279/93 
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4 Socialförsäkring 

4.1 Inledning 

Reglerna om sociala avgifter i Sverige och Danmark skiljer sig mycket åt. 
Den danska socialförsäkringen finansieras av deras högre skatter medan 
Sverige istället har förhållandevis höga avgifter. Detta är en av källorna till 
problem på Öresundsregionens arbetsmarknad.  
 
EU har genom förordningarna 1408/71 och 883/2004 velat koordinera 
medlemsländernas socialförsäkringsregler och i dessa slagit fast att man 
endast skall kunna vara socialförsäkrad i ett land. Förordning 883/2004 
trädde i kraft i år (2010) och den skiljer sig på vissa punkter från den gamla.  

4.2 Sociala avgifter 

4.2.1 Sociala avgifter i Sverige 
Med socialförsäkringar brukar förstås det obligatoriska system som 
administreras av i första hand Försäkringskassan och som syftar till att ge de 
försäkrade ekonomisk trygghet under livstiden.128 Socialförsäkringen 
finansieras dels genom socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter, 
egenavgifter och allmän pensionsavgift, dels genom skattemedel.129

Eftersom uppsatsen främst behandlar inkomst av tjänst kommer fokus här 
att ligga på arbetsgivaravgiften. I Socialavgiftslagen (2000:980), SAL, finns 
regler om arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 

  

 
När avgiftspliktig ersättning utbetalas skall den som utger ersättningen 
också betala arbetsgivaravgifter.130 Avgiftspliktig ersättning är bland annat 
lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete.131 Ersättningen 
skall vara för utfört arbete och inte för varor eller liknande. Vissa 
ersättningar är avgiftsfria,132 till exempel de ersättningar som är skattefria 
enligt IL eller de som skall undantas från beskattning enligt SINK eller A-
SINK.133 I regel föreligger skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för 
inkomster som skall beskattas hos mottagaren i inkomstslaget tjänst.134 Det 
är också stadgat att arbetsgivaravgifter skall betalas på arbete i Sverige och 
arbete i utlandet när personen som utför arbetet i utlandet är omfattad av 
svensk socialförsäkring.135

                                                
128 Lodin, Lindencrona, Melz, Sifverberg, Inkomstskatt, del 2, s 643 

 

129 Riksskatteverket, Handledning för skattebetalning 2010, s 239 
130 SAL kap 2 § 1 
131 SAL kap 2 § 10-11 
132 SAL kap 2 §§ 12-23 
133 SAL kap 2 § 12 
134 Lodin, Lindencrona, Melz, Sifverberg, Inkomstskatt, del 2, s 653 
135 SAL kap 2 § 4 
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Avgiftsunderlaget är summan av de avgiftspliktiga ersättningar som 
arbetsgivaren, den avgiftsskyldige, betalat under en kalendermånad.136

Arbetsgivaravgifterna är 25,39 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
 

1. sjukförsäkringsavgift 5,95 % 
2. föräldraförsäkringsavgift 2,20 % 
3. ålderspensionsavgift 10,21 % 
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 % 
5. arbetsmarknadsavgift 4,65 % 
6. arbetsskadeavgift 0,68 %137

Oftast anges den sammanlagda avgiftssatsen för arbetsgivaravgifterna till en 
högre procentsats, för 2010 till 31,42 %. Detta beror på att den allmänna 
löneavgiften, som formellt inte är någon arbetsgivaravgift, då räknas in i den 
totala avgiftssatsen med 6,03 %.

 

138

4.2.2 Sociala avgifter i Danmark 

 

Arbetsgivaren skall betala in pensionsavgift enligt 
Pensionsafkastbeskatningsloven.139

4.3 Koordination av socialförsäkring i EU 

 Se för övrigt under 3.2.3.3.7 AM-
bidrag.  

Den fria rörligheten för personer, arbetstagare, inom EU stadgas i EUF-
fördragets artikel 45140

 

 och den innebär att både direkta och indirekta hinder 
för människors rätt att röra sig fritt över gränserna skall undanröjas. Ett 
sådant hinder kan vara om en person av någon anledning skulle vilja flytta 
men vid en flytt skulle riskera att förlora sin sociala trygghet, exempelvis 
rätt till sjukvård, pension och barnledighet.  

På grund av historiska orsaker, såväl ekonomiska som historiska, har de 
europeiska välfärdsstaternas finansieringssystem kommit att skilja sig åt 
avsevärt. Inte minst vad gäller strukturen i finansieringssystemen, dvs 
fördelningen mellan skatter och allmänna medel samt arbetsgivar- och 
egenavgifter.141

                                                
136 SAL kap 2 § 24 

 Sverige har förhållandevis höga arbetsgivaravgifter medan 
Danmark finansierar sitt socialförsäkringssystem bland annat med en högre 
skattesats.  

137 SAL kap 2 § 26 
138 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift § 3 
139 LOV nr 1535 af 19/12/2007 
140 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 
141 Erhag, Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s 111 
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4.4 Förordning 1408/71 

4.4.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas den gamla förordningen och de regler som gäller 
idag. Förordningen tillkom 1971 för att reglera hur systemen för social 
trygghet skall tillämpas inom EU. Preambeln tar i stort upp förordningens 
grundläggande syften och principer och något man bör lägga märke till är att 
förordningens syfte inte är att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning 
utan istället att samordna dessa.  

4.4.2 Principer142

Samordningen bestäms främst utifrån dessa tre principer: 

 

 
Likabehandling, artikel 3 
Diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden inom EU. Här innebär 
det att krav på medborgarskap i en medlemsstats lagstiftning inte kan göras 
gällande gentemot personer som omfattads av förordningen. 
 
Sammanläggning 
Syftet med sammanläggningsprincipen är att personer som omfattas av 
förordningen inte skall gå miste om förmåner eller rättigheter de tidigare 
tjänat in i en annan medlemsstat. Det gäller även om de inte är bosatta i det 
landet. Principen finns med för varje förmån i respektive kapitel. 
 
Exportabilitet, artikel 10 
Exportabilitetsprincipen innebär att förmåner vid invaliditet, ålderdom, 
arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet, dödsfall eller till efterlevande skall 
kunna betalas ut i den medlemsstat där den berättigade är bosatt. 
Kontantförmåner skall alltså kunna betalas ut även om den som förvärvade 
förmånen gjorde detta i en annan medlemsstat. 
 

4.4.3 Personkrets 
I artikel 2 i förordningen definieras vilka personer som omfattas av 
densamma. Den omfattar anställda, egenföretagare och studerande som är 
eller har varit omfattade av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och 
som är medborgare i, eller statslös eller flykting bosatt i, en medlemsstat 
samt deras familjemedlemmar och efterlevande.143

                                                
142 Vägledning 2004:11, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m., s 
16 f 

 Förordningen omfattar 
också de efterlevande till anställda, egenföretagare och studerande oavsett 
den anställdas, egenföretagares eller studerandes medborgarskap om deras 
efterlevande är medborgare i en medlemsstat eller är statslösa eller 

143 1408/71 Artikel 2 p 1 
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flyktingar som är bosatta inom en medlemsstats territorium.144 
Personkretsen har senare utökats i förordning 859/03 men den gäller inte i 
förhållande till Danmark som inte antagit denna förordning.145

 

 Det kan dock 
konstateras att förordningen gäller för de personer som ryms inom 
avgränsningen för denna uppsats. 

4.4.4 Lagvalsreglerna 
I avdelning II i förordningen finner man lagvalsreglerna. Det vill säga att 
när man har konstaterat att en person omfattas av förordningen går man 
vidare och tittar på artiklarna 13 till 17a. Syftet med lagvalsreglerna, som 
främst kommer till uttryck i huvudregeln i artikel 13 p 1, är att en person 
endast skall vara omfattad av ett lands lagstiftning. Det är dock inte säkert 
att en person som omfattas av förordningen med säkerhet omfattas av de 
nationella reglerna för socialförsäkring i det för honom/henne aktuella 
landet, det är nämligen fortfarande upp till varje enskild stat att bestämma 
villkoren för anslutning till det egna socialförsäkringssystemet.  
 

4.4.4.1 Lex loci laboris och undantag 
Principen om arbetslandets lag, Lex loci laboris, är lagvalsreglernas 
huvudregel. Det innebär att exempelvis arbetstagare146 och 
egenföretagare147

 

 oavsett bosättning skall vara socialförsäkrade i landet där 
de arbetar alternativt utövar verksamhet. Utgångspunkten i lagvalet är alltså 
alltid arbetslandets lagstiftning, dock finns det ett par undantag. Någon 
liknande koordinering har inte skett på skatteområdet och då är det oftast i 
de olika dubbelbeskattningsavtalen som rätten att ta ut skatt bestäms. 
Problem kan då uppstå på grund av bristen på koordinering mellan 
socialförsäkringssystem och skattesystem i Europa. 

Ett undantag från huvudregeln om arbetslandets lagstiftning är när man, som 
i detta fall, arbetar i två länder samtidigt. Då gäller istället 
bosättningslandets lag.148

4.4.4.2 Arbete i två länder samtidigt 
  

För den som arbetar i två eller flera länder samtidigt finns särskilda regler i 
artikel 14 p 2. För att kunna tolka vad ”den som normalt arbetar inom två 
eller flera medlemsstater” det betyder måste man titta på praxis då 
förordningen själv inte ger mycket ledning. I EU-domstolen har frågan varit 
uppe flera gånger. I mål 8/75, Foot-Ball Club d´Andlau säger domstolen att 
även om anställningen är kort och tillfällig skall den anställde inte 
exkluderas från regeln om arbetslandets lagstiftning såvida han eller hon 

                                                
144 1408/71 Artikel 2 p. 2 
145 Vägledning 2004:11, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m., 
s. 24 
146 1408/71, Artikel 13 p 2 a 
147 1408/71, Artikel 13 p 2 b 
148 1408/71, Artikel 14 p 2 b 1 
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inte också arbetar i boendelandet. Även i mål C-425/93, Calle Grenzshop 
berörde domstolen mängden arbete som krävs för att omfattas av reglerna 
och här räckte det med att jobba ca 10 timmar i veckan i boendelandet, här 
gällde det dock samma arbetsgivare men frågan är om det spelar någon roll 
för just denna bedömning. Att arbeta en gång var tredje månad i ett annat 
land skulle kunna vara tillräckligt för att anses arbeta i flera medlemsstater 
konstaterar domstolen i C-2/89 Kits van Heijningen.  
 
Det krävs alltså antagligen ganska lite för att man skall anses vara normalt 
arbetande i flera medlemsstater.  
 

4.4.4.3 Undantag från lagvalsreglerna 
Det finns en möjlighet för två eller flera medlemsstater att komma överens 
om undantag från reglerna i artiklarna 13-16 ”…till förmån för vissa 
grupper av personer eller för vissa personer.”, det stadgas i artikel 17. Nu 
används artikel 17 mest till att rättfärdiga förlängning av utsändning. Det 
viktigaste syftet med artikel 17 är att tillvarata arbetstagarens eller 
egenföretagarens intresse.149 Det finns en dispensöverenskommelse mellan 
Danmark och Sverige om arbetstagare som arbetar för samma arbetsgivare i 
båda länder från 2001, i och med den löses en del problem och den innebär 
att person får ligga under lagstiftningen i det land där arbetsgivaren har sitt 
säte om arbetet utförs där till minst 50 procent under en sammanhängande 
period av tre månader. Problemen kvarstår dock för personer som arbetar för 
olika arbetsgivare men skulle eventuellt kunna lösas med ett utökat 
tillämpningsområde för överenskommelsen.150

 
 

4.5 Förordning 883/2004 

4.5.1 Inledning 
Den nya förordningen som skall komma att ersätta 1408/71 har nummer 
883/2004 och den förväntas att förenkla regelverket som i den tidigare 
förordningen har kritiserats för att vara mycket komplicerat.151 I preambeln 
är det inte gjort många ändringar jämfört med den i förordning 1408/71, 
men det nämns att de tidigare reglerna ansågs komplexa och svårtillämpade 
och att det därför behövdes en förändring. Detta så att ”målet fri rörlighet 
för personer kan uppnås”.152

                                                
149 Erhag, Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, s 277 

 Förordning 883/2004 blev tillämplig på 
personer som byter arbetsställe eller land efter 1 maj 2010. Det finns dock 
övergångsregler för dem som redan omfattas av den gamla förordningen när 
den nya träder i kraft. Så länge förhållandena inte förändras i grunden eller 

150 Tjernberg, Kvarstående skatteproblem vid pendling över Öresund, s 281 f 
151 Pennings, The European Commission Proposal to Simplify Regulation 1408/71, s 45 
152 883/2004, Preambel p 3 
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den anställde begär att den nya förordningen ska gälla kommer denne 
fortsätta att omfattas av förordning 1408/71153 i tio år som längst.154

 
 

4.5.2 Principer 
De principer som den förra förordningen bygger på är även grunden för den 
nya. Förändringar som skett är att sammanläggningsprincipen nu fått en 
egen artikel och att en ny princip införts, principen om god förvaltning. 
 
Likabehandling, artiklarna 4 och 5 
Likabehandlingsprincipen i artikel 4 innefattar alla personer på vilken 
förordningen skall tillämpas och den innebär att alla dessa skall ha samma 
rättigheter och skyldigheter enligt en medlemsstats lagstiftning som 
medlemsstatens egna medborgare. Nytt är att i och med artikel 5 stärks 
likabehandlingen på det sätt att eventuella rättsverkningar som följer vissa 
förmåner som den nationella lagstiftningen föreskriver också skall tillämpas 
på motsvarande förmåner förvärvade i en annan medlemsstat. 
 
Sammanläggning, artikel 6 
Sammanläggningsprincipen har i den nya förordningen fått en egen artikel 
och därmed tydliggjorts som en heltäckande princip. Se 4.4.2. 
 
Exportabilitet, artikel 7 
I förordning 883/2004 gäller exportabilitetsprincipen alla kontantförmåner 
till skillnad från i 1408/71. Se 4.4.2. 
 
Principen om god förvaltning, artikel 76 
Här stadgas att medlemsstaterna skall bistå varandra med alla uppgifter om 
ändringar i lagstiftning och andra åtgärder för att tillämpa förordningen. 
Dessutom skall medlemsstaternas myndigheter och institutioner bistå 
varandra som om de tillämpade sin egen lagstiftning. I stort så uppmanas det 
till samarbete över nationsgränserna för att reda ut eventuella situationer 
som skulle kunna uppstå. 
 

4.5.3 Personkrets 
Personkretsen som omfattas av koordineringen av de sociala förmånerna 
kommer att utvidgas när man börjar tillämpa den nya förordningen. Alla 
som är medborgare i en medlemsstat och som omfattas eller har omfattats av 
lagstiftningen i en eller flera medlemsstater är nu inkluderade. Det tidigare 
kravet på yrkesverksamhet är nu borttaget och fler personer inkluderas 
direkt. 
 

                                                
153 883/2004 Artikel 87 p 8 
154 Fahlgren, Nya socialförsäkringsregler inom EU 
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4.5.4 Lagvalsregler 
I den nya förordningen har artiklarna om lagvalsreglerna förenklats och 
förkortats, helt i linje med idén om förenkling av det tidigare ganska 
krångliga regelsystemet.  På samma sätt som i 1408/71 går man från att ha 
konstaterat att personen omfattas av förordningen vidare in i 
lagvalsreglerna. I den nya förordningen finns de i artikel 11-16. 
Huvudregeln i artikel 11,155

4.5.4.1 Lex loci laboris 

 stadgar att det, liksom tidigare, är så att en 
person endast skall omfattas av ett lands lagstiftning och att det fortsatt är 
Lex loci laboris som gäller. 

Det är som sagt arbetslandets lag som gäller även vid det framtida 
användandet av koordinationsreglerna. Skillnaden på den här punkten är att 
formuleringen ”… även om han är bosatt inom en annan medlemsstats 
territorium…” är borttagen. Detta bör dock inte spela någon roll för den 
praxis som finns på området, den materiella innebörden av uttrycket är ju 
inte ändrad. För anställda, egenföretagare, offentliganställda, personer med 
arbetslöshetsersättning och personer som kallats till militär- eller civil 
tjänstgöring är reglerna i stort de samma.156 Den regel som tillkommit är ett 
undantag från huvudregeln om arbetslandets lagstiftning då Lex loci laboris 
inte är tillämplig på personer helt utanför arbetsmarknaden,157 detta som en 
direkt följd av att personkretsen utökats. Trots detta är det fortfarande så att 
människor inom unionen kan komma att hamna utanför 
socialförsäkringssystemen, eftersom det fortfarande är upp till varje land att 
sätta upp kriterier för vem som får vara med.158

4.5.4.2 Arbete i två länder samtidigt 
 

Även i reglerna angående verksamhet i två stater samtidigt märker man av 
lagstiftarens vilja att förenkla och förkorta texten, men det är inte bara 
förenklingar som gjorts utan även förändringar. I den nya förordningens 
artikel 13 saknas bland annat specialregleringen för transportpersonal och 
sjömän jämfört med i artiklarna 14-14f i förordning 1408/71. Dock används 
fortfarande uttrycket ”normalt arbetar” i artikel 13 p 1 precis som i den 
gamla förordningen.159

 

 Här faktiskt med tillägget ”som anställd”, men jag 
drar slutsatsen att den praxis angående uttrycket ”normalt arbetar” som finns 
på området antagligen fortfarande gäller.  

I artikel 13 p 1 a redogörs för de två undantag från huvudregeln Lex loci 
laboris, det vill säga att han skall omfattas av boendelandets lagstiftning, 
som finns för en som normalt arbetar i två eller flera medlemsstater: 

• om han utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten eller 
• om han är anställd av flera företag/arbetsgivare som har sitt säte eller 

sin verksamhet i olika medlemsstater  
                                                
155 jfr artikel 13 i 1408/71 
156 Jfr 1408/71 Artikel 13 p 2 a-f 
157 883/2004 Artikel 11 p 3 e 
158 Se avsnitt 4.4.4 
159 Se avsnitt 4.4.4.2 
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Om något av rekvisiten uppfylls skall alltså bosättningslandets lag gälla. Det 
andra rekvisitet är återanvänt från den gamla förordningen160 medan det 
första har en viktig ändring i sig. Samma ändring är i konsekvensens namn 
gjord i artikel 13 p 1 b.161 Ändringen är att från att tidigare ha haft rekvisitet 
”till viss del” nu istället ha ”en väsentlig del” som krav på mängden arbete 
som skall utföras i boendelandet för att detta lands lagstiftning skall 
tillämpas. Jag anser att det går att anta att lagstiftaren med detta byte av 
uttryck velat åstadkomma en förändring. Förändringen bör vara i riktningen 
av att det krävs en större mängd arbete för att rekvisitet skall vara uppfyllt 
jämfört med tidigare. Detta sätter tidigare praxis på området ur spel och 
lämnar oss med ett nytt uttryck att tolka innebörden av, nämligen ”väsentlig 
del”. Detta uppmärksammades redan på remisstadiet i ett yttrande från 
Ekonomiska och sociala kommittén. De påpekar att ”väsentlig” används 
flera gånger i den nya texten och att den som beteckning är oklar och inte 
tillräckligt definierad för att man ska kunna fastställa vilken lagstiftning 
arbetstagaren skall omfattas av. Kommittén anmodade också kommissionen 
att definiera innebörden i uttrycket för att inte lämna något utrymme för 
godtycke och subjektivitet vid tillämpningen.162 Detta har också skett i 
tillämpningsförordningen för förordning 883/2004, förordning 987/2009. I 
tillämpningsförordningen definieras uttrycket ”väsentlig del” som ”en 
kvantitativt omfattande del” av allt arbete som anställd. Det behöver dock 
inte röra sig om den största delen.163 När det gäller att bedöma vad som är 
en kvantitativt omfattande del skall arbetstid och/eller lön vara vägledande 
kriterier,164 men den tydligaste vägledningen man får är att ”inom ramen för 
en samlad bedömning ska en andel som understiger 25 % av ovannämnda 
kriterier vara en indikator på att en väsentlig del av arbetet som anställd eller 
verksamheten inte utförs i den berörda medlemsstaten”.165

4.5.4.3 Undantag från lagvalsreglerna 

 Skillnaden är 
alltså väsentlig om man jämför det tidigare regelverket, där minsta lilla 
arbete räckte för att omfattas av regeln om boendelandets lagstiftning, och 
det nya, där anställningar som efter en samlad bedömning av lön och/eller 
arbetstid understiger 25 % inte uppfyller rekvisitet. Var sedan gränsen mer 
exakt går är dock, trots dessa definitioner, en bedömningsfråga och vi får 
antagligen vänta och se hur denna bedömning ska gå till. 

Regeln från den gamla förordningen166

                                                
160 1408/71 Artikel 14 p 2 b 1 

 återfinns även i den nya i artikel 16 
utan mer än språkliga ändringar. Tyvärr ger inte den nya 
tillämpningsförordningen mer ledning om hur undantagsregeln skall tolkas 
så vad gäller möjligheten till undantag två länder emellan är det status quo. 
Även om de nya reglerna för arbete i två länder underlättar lite för svenskar 
som jobbar på båda sidor sundet tycker jag att Sverige borde vara intresserat 
av att utveckla den överenskommelse som finns med Danmark om 

161 jfr 1408/71 Artikel 14 p 4 b 2 
162 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén, p 4.5 
163 987/2009, Artikel 14 p 8 st. 1 
164 987/2009, Artikel 14 p 8 st. 2 p a 
165 987/2009, Artikel 14 p 8 st. 3  
166 Se avsnitt 4.4.4.3 
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Öresundsregionen skall kunna fungera som en region där man fritt skall 
kunna röra sig och arbeta på båda sidor sundet. I varje fall så länge Sverige 
och Danmark har så olika finansieringssätt till socialförsäkringen att 
svenska arbetstagare i regionen kan komma i sådant dåligt läge som idag.  

4.6 Sammanfattning 

Reglerna för koordinering av socialförsäkringssystemen i Europa har varit 
och är ganska krångliga, men med den nya förordningen kommer reglerna 
att förenklas och uppdateras. Trots insikten om detta har inte allt förenklats. 
Definitioner av vissa centrala begrepp i lagvalsreglerna (t.ex. "normalt" 
arbetar, "väsentlig del", "huvudsakliga intressen") är så pass svävande att 
man kan förutspå tolkningsproblem. Kraven i tillämpningsförordningen på 
omfattande information till och samråd med andra berörda medlemsstater 
kan även förväntas öka den administrativa bördan för institutionerna i fråga 
och leda till långa handläggningstider.167

 
 

Huvudregeln Lex loci laboris, att arbetstagaren skall omfattas av 
arbetslandets lag, har fått stå kvar orörd. Någon förändring gentemot Lex 
domicilii verkar inte ha skett och man får väl förutsätta att lagstiftaren gjort 
en vettig avvägning av principernas för- och nackdelar. Det skulle nog 
krävas en ganska omfattande vinning i sikte för att helt byta grund för ett 
helt regelverk. Den nya förordningen kan nu ses som en fortsättning på det 
arbete som startade 1971 istället för något nyskapande.  
 
Rörligheten inom EU ökar ständigt samtidigt som unionen utökas med fler 
medlemsländer, arbetsmarknaden förändras och det blir allt vanligare att 
jobba på flera ställen och därmed också i flera länder. För många kommer 
alltså de nya reglerna som en välkommen förändring även om man, som 
vanligt med ny lagstiftning, får vänta och se hur en del saker skall tolkas.  
Exakt hur man skall tolka de nya reglerna för arbetstagare som normalt 
arbetar i två medlemsstater och var gränsen dras mer exakt är inte helt klart 
även om den nya tillämpningsförordningen ger viss vägledning. Att tolka 
hur mycket 25% är av något är inte så svårt, men frågan är hur man skall 
vikta lön och/eller arbetstid. Sedan finns det flera närbesläktade problem för 
exempelvis transportpersonal och arbetstagare som är utsända till annan 
medlemsstat för att arbeta vilket ger ytterligare gränsdragningsproblem. Det 
som är klart är att det kommer att ske viss förbättring, sett ur mitt och mina 
forna kollegors perspektiv, eftersom man kommer att kunna jobba 
åtminstone en dag i veckan i Sverige utan att för den skull behöva ”byta” 
socialförsäkringssystem och därför ådra sig eller sin danska arbetsgivare 
väsentligt högre kostnader. Det bör dock läggas märke till att om man redan 
är anställd omfattas man av den gamla förordningen i ytterligare tio år om 
man inte själv aktivt väljer att byta.  
Förändringarna är bra, men jag anser att Sverige och Danmark, de nya 
reglerna till trots, bör fortsätta att jobba på lösningar för Öresundsregionen 

                                                
167 Svenström, Lagvalsreglerna i EU:s förordningar 883/2004 och 1408/71 om social 
trygghet - en jämförelse ur ett avgiftsperspektiv 
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för att inte hindra den fria rörligheten. Förutsättningarna för att jobba vidare 
på den överenskommelse Danmark och Sverige slöt 2001 finns fortsatt då 
reglerna om undantag i den gamla förordningen återfinns även i den nya. 
Mats Tjernberg och Öresundskomiteens förslag168

4.7 Överenskommelse Sverige – Danmark 

 att utöka den till att inte 
bara gälla arbetstagare som arbetar för samma arbetsgivare skulle kunna 
vara ett bra steg på vägen mot en fri rörlighet på arbetsmarknaden i 
Öresundsregionen. 

Det svenska Riksförsäkringsverket169

1. Personer anställda av en arbetsgivare med säte i ett land, som arbetar 
både en väsentlig del på arbetsplatsen hos arbetsgivaren (minst 
hälften av arbetstiden under en sammanhängande period av tre 
månader) och på distans i bosättningslandet. 

 och Den Sociale Sikringsstyrelse i 
Danmark träffade den 4:e december 2001 en överenskommelse enligt artikel 
17 i förordning 1408/71. Överenskommelsen rör undantag från regeln att 
man blir socialförsäkrad i boendelandet vid arbete i två länder. 
Riksförsäkringsverket och Den Sociale Sikringsstyrelse kom överens om att 
tillstånd att istället få vara socialförsäkrad i arbetslandet kommer att ges, 
efter ansökan i varje enskilt fall, för personer i följande två situationer: 

2. Personer som är anställda för arbete i ett land av en arbetsgivare med 
säte i detta land och samtidigt har arvoderade förtroendeuppdrag i ett 
annat land. 

Eftersom både avtalet om vissa skattefrågor170 och denna överenskommelse 
innehåller kravet att minst hälften av arbetstiden under en 
tremånadersperiod skall utföras i arbetsgivarens verksamhetsstat kommer 
förutsättningarna för att beskattning och socialförsäkring skall ske i samma 
stat att vara desamma.171

 
 

Även de som samtidigt arbetar för två olika arbetsgivare, en i Danmark och 
en i Sverige, har möjlighet att söka dispens. I nuläget beviljas dock sådan 
dispens som regel endast om arbetet i bosättningslandet är av ringa art, cirka 
1-2 timmar per vecka.172

 
 

                                                
168 Se 6.4 
169 Numera Försäkringskassan 
170 Se 5.6.3 
171 Prop. 2003/04:149, s 14 
172 Öresundskomiteen, Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder 
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5 Skatteavtal 

5.1 Inledning 

För att undvika att en person beskattas för samma inkomst i två länder är det 
vanligt att länderna ingår ett dubbelbeskattningsavtal som stadgar att den 
ena av staterna antingen får minska eller helt ge upp sitt skatteanspråk. De 
flesta dubbelbeskattningsavtal är grundade på OECD:s modellavtal. 
Dubbelbeskattning sker allt oftare i och med den fria rörligheten inom EU 
som gör att rörligheten på arbetsmarknaden ökar.  

5.2 Beskattningsprinciper 

Några folkrättsliga eller andra regler för hur en stat ska begränsa sina interna 
beskattningsanspråk finns inte. Emellertid grundar en stat normalt sin 
beskattning på någon eller några av följande principer:  

- hemvistprincipen (även domicilprincipen) 
- källstatprincipen, samt 
- nationalitetsprincipen.173

Hemvistprincipen innebär att den stat där den skattskyldige är bosatt 
beskattar alla denna persons inkomster, oavsett från vilket land de kommer. 
Källstatprincipen betyder att den stat där inkomsten har uppkommit eller 
viss egendom är belägen beskattar inkomsten. De flesta stater, däribland 
Sverige, grundar sitt beskattningsanspråk på båda dessa principer, vilket 
medför att deras beskattningsanspråk blir omfattande och att samma 
skatteobjekt ofta blir beskattat hos samma skattesubjekt i två eller flera 
stater.

 

174 Nationalitetsprincipen innebär att en stat beskattar sina med- 
borgare oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster 
härrör. USA tillämpar denna princip såvitt avser de federala 
inkomstskatterna.175

5.3 Metoder för att undvika internationell 
dubbelbeskattning 

 

5.3.1 Avdrag för utländsk skatt 
Detta är ett sätt att lindra effekterna av en dubbelbeskattning genom att den 
skattskyldige får rätt att dra av den i källstaten erlagda skatten som ett 
kostnadsavdrag som reducerar underlaget för skatten i hemviststaten.  
 
Bestämmelser om avdrag för utländsk skatt finns i IL kapitel 16 §§ 18– 19. 
IL kapitel 16 avser kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet men av IL 
                                                
173 Skatteverket, Handledning för internationell beskattning 2010, s 25 
174 Pelin, Internationell Skatterätt, s 191 
175 Skatteverket, Handledning för internationell beskattning 2010, s 26 
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kapitel 12 § 1 och kapitel 42 § 2 följer att samma bestämmelser tillämpas 
även i inkomstslagen tjänst och kapital. Avdragsrätten tillkommer i Sverige 
obegränsat skattskyldig och det är möjligt att begära avdrag för hela eller del 
av den utländska skatten. Avdraget är frivilligt och ges efter begäran men 
medges inte förrän skatten är betald.176

5.3.2 Exemptmetoden 

 

Exemptmetoden innebär att om källstaten fått rätt att beskatta en viss 
inkomst skall hemviststaten undanta den från beskattning. En villkorslös 
exempt kallas på svenska obegränsad exempt. Det är dock vanligt att 
hemviststaten får beakta de undantagna inkomsterna vid fastställande av 
progressiviteten på de icke-undantagna inkomsterna. Detta kallas exempt 
med progressionsförbehåll.177

 
 

Sverige tillämpar exemptmetoden i bland andra sexmånadersregeln och 
ettårsregeln.178

5.3.3 Creditmetoden 

 

Creditmetoden (även Credit of tax och avräkningsmetoden) innebär att 
hemviststaten skall till beskattning uppta även de inkomster som tillerkänts 
källstaten enligt avtalet. Hemviststaten skall emellertid från sin skatt 
avräkna den skatt som källstaten uttagit på de inkomster den får beskatta 
enligt avtalet.179

 
 Metoden förekommer i olika varianter: 

Per item credit – Endast hemviststatens skatt på den aktuella utländska 
inkomsten får användas för avräkning, dvs att det måste föreligga full 
identitet mellan de båda beskattningsunderlagen. Om den utländska skatten 
överstiger hemviststatens skatt på samma inkomst får det överskjutande 
beloppet inte dras av mot annan skatt i hemviststaten. 
 
Per country credit – Om en inkomsttagare har flera inkomster från en och 
samma utländska stat, får hemviststatens totala skatt på dessa utländska 
inkomster användas för att räkna av den utländska statens skatt. Om det 
sammanlagda skattebelopp som erläggs i den utländska staten överstiger 
hemviststatens totala skatt på dessa inkomster, får överskjutande belopp inte 
användas för avräkning mot hemviststatens skatt på den skattskyldiges 
andra utländska inkomster eller på hans inkomster i hemviststaten. 
 
 Overall credit – Tillämpas denna metod, kan den skattskyldiges 
sammanlagda utländska skatter avräknas mot hemviststatens totala skatt på 
den skattskyldiges samtliga inkomster från utlandet. Endast hemviststatens 
skatt på inkomst som härrör från denna stat är utesluten från avräkning. 
 
                                                
176 Skatteverket, Handledning för internationell beskattning 2010, s 420 
177 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 62 
178 Mer om dessa regler i avsnitt 2.2.4 
179 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 63  
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Full credit – Den skattskyldiges totala skatt i hemviststaten, oavsett om den 
belöper på inhemska eller utländska inkomster, får användas för avräkning 
av utländsk skatt.180

 
 

Omvänd credit – Metoden innebär att det istället är källstaten som medger 
avräkning för skatten i hemviststaten. 
 
Tax sparing credit181 - Hemviststaten kan i ett skatteavtal ha förbundit sig 
att tillåta avräkning med större belopp än den faktiska skatten i källstaten.182

 
  

I den svenska lagstiftningen återfinns creditmetoden i avräkningslagen 
(AvrL).183 Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige alternativt 
begränsat skattskyldig och har haft intäkter hänförliga till ett fast driftställe i 
Sverige har rätt till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt 
genom avräkning av utländsk skatt som tagits upp enligt IL.184 Det krävs att 
inkomsten skall ha beskattats i den utländska staten eftersom den enligt det 
landets lagstiftning skall anses härröra därifrån.185 Avräkning får således 
inte medges på beskattning baserad på nationalitetsprincipen. För skatt på 
inkomst fordras att den är slutlig, man får alltså inte göra avräkning på 
preliminär skatt på inkomst.186 Är inkomsten av skattepliktig natur men 
skall undantas från beskattning på grund av begränsningar i den subjektiva 
skattskyldigheten, exempelvis inkomster som blir skattefria i Sverige på 
grund av sexmånaders- eller ettårsregeln, kan den utländska skatten inte 
avräknas.187

 
  

Avräkningen för utländsk skatt begränsas av ett s k spärrbelopp och den 
maximala avräkningen blir till det belopp som är minst av spärrbeloppet och 
summan av de avräkningsbara utländska skatterna. Sverige tillämpar 
overall-principen vid beräkning av spärrbeloppet. Detta innebär att alla 
utländska inkomster räknas samman.188

 
 

Enligt svensk intern rätt medges nedsättning av statlig och kommunal 
inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt enligt bestämmelserna i 
AvrL. Omfattas den statliga och kommunala inkomstskatten, den utländska 
skatten samt den utländska inkomsten av skatteavtal medges avräkning med 
stöd av skatteavtalet och inte med stöd av AvrL. Vid avräkning med stöd av 
skatteavtal tillämpas dock bestämmelserna i AvrL kapitel 2 §§ 3–20.189

 
 

Den väsentliga skillnaden mellan avdrag och avräkning är att avdraget får 
samma effekt som ett kostnadsavdrag och minskar den beskattningsbara 
                                                
180 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 22 f  
181 Kallas även Matching credit 
182 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 209 
183 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt 
184 AvrL Kap 2 § 1 
185 AvrL Kap 2 § 1 p 3 
186 AvrL Kap 1 § 3 p 1 
187 RÅ 1985 1:49 
188 AvrL Kap 2 §§ 8-9 
189 AvrL Kap 2 § 2 



 36 

inkomsten (d v s att effekten blir lika stor som skatteprocenten) medan 
avräkningen direkt påverkar själva skattebeloppet (100 % effekt). 
 

5.4 OECD:s modellavtal 

5.4.1 Inledning 
1956 påbörjade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) arbetet med sitt modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning, 
vilket resulterade i 1963 års modellavtal. 1977 ersattes detta av ett nytt avtal 
som sedan i sin tur reviderades 1992. Numera uppdateras modellavtalet 
årligen. Till de enskilda artiklarna i modellavtalet har det utarbetats 
omfattande kommentarer som speglar gemensamma tolkningar och 
principer som staterna accepterat. Modellavtalet med kommentarer är i stort 
sett en accepterad rättskälla vid tillämpning och tolkning av skatteavtal. 
Syftet med modellavtalet och kommentarerna är att skapa enhetliga regler 
och det har fått stort genomslag även bland länder som inte är medlemmar i 
OECD. Man bör observera att avtalet inte på något sätt är bindande utan 
istället skall ses som modell eller en rekommendation.190

5.4.2 Strukturen i OEDC:s modellavtal 

 

Första kapitlet, Avtalets tillämpningsområde, innehåller bestämmelser om 
vilka personer och vilka skatter som omfattas av avtalet. Avtalet tillämpas 
på personer som har hemvist i en av eller båda de avtalslutande parterna191 
och på skatter på inkomst och förmögenhet.192

 
  

Andra kapitlet, Definitioner, innehåller definitioner av för avtalet viktiga 
begrepp. ”Person” har i avtalet en vid betydelse och definieras som fysisk 
person, bolag eller annan sammanslutning.193 Definitionen av ”hemvist” är 
en viktig del av avtalet, vilken behandlas nedan.194

 
 

Tredje kapitlet, Beskattning av inkomst, innehåller de så kallade 
fördelningsartiklarna. Här finner man i vilken eller vilka av avtalsstaterna 
olika inkomster skall beskattas. Särskilt intressant för denna uppsats är 
artikel 15, Inkomst av anställning, vilken behandlas nedan.195

 
 

Fjärde kapitlet, Beskattning av förmögenhet, innehåller fördelningsartiklar 
applicerbara på förmögenhetsbeskattningen. 
 

                                                
190 Pelin, Internationell beskattningsrätt s 229 
191 OECD:s modellavtal artikel 1 
192 OECD:s modellavtal artikel 2 
193 OECD:s modellavtal artikel 3 p 1 
194 OECD:s modellavtal artikel 4 och avsnitt 5.4.3 
195 Avsnitt 5.4.4 



 37 

Femte kapitlet, Metoder för att undanröja dubbelbeskattning, innehåller 
metodartiklarna. När det är bestämt var beskattning skall ske kan det uppstå 
risk för dubbelbeskattning. För att denna dubbelbeskattning skall undvikas 
eller åtminstone lindras finns dessa, i kapitlet beskrivna, metoder: 
creditmetoden196 och exemptmetoden.197

 
 

Sjätte kapitlet, Särskilda bestämmelser, innehåller exempelvis ett 
diskrimineringsförbud gällande både medborgare och statslösa i de 
avtalsslutande staterna. Inte heller juridiska personer får diskrimineras.198 
Det finns även en regel om ömsesidig överenskommelse som behandlas 
nedan.199

 

 Dessutom finner man regler om informationsutbyte, diplomater, 
territoriell utvidgning med mera. 

Sjunde kapitlet, Slutbestämmelser, innehåller bestämmelser om avtalets 
ikraftträdande och upphörande.  

5.4.3 Begreppet ”hemvist”, artikel 4 
När man skall använda ett dubbelbeskattningsavtal bör man inleda med att 
fastställa den skattskyldiges hemvist enligt avtalet. Det skall dock 
poängteras att hemvist i avtalet inte är lika med bosättningsbegreppet i 
internationell skatterätt. Att man skall bestämma hemvist för den 
skattskyldige finner man i artikel 1. Avtalet är bara tillämpligt på den som 
har sin hemvist i någon av, eller båda, de avtalsslutande staterna. För att 
sedan kunna tillämpa metod- och fördelningsartiklarna måste också en och 
endast en hemviststat vara bestämd. Skulle den skattskyldige enligt de 
avtalslutande staternas respektive interna rätt anses ha sin hemvist i båda 
staterna skall hemvisten enligt avtalet utredas med hjälp av punkt 2 i 
artikeln och den så kallade ”stegen”. Namnet kommer av att man ser till ett 
steg200 i taget och om man med hjälp av dessa kan bestämma hemvisten. 
Först ser man till om den skattskyldige har en bostad som stadigvarande står 
till hans förfogande. Finns detta i båda staterna skall hemvisten bestämmas 
till den stat där ”centrum för levnadsintressena” finns, det vill säga den stat 
med vilken de personliga och ekonomiska förbindelserna är starkast. Om 
inte detta går skall man istället bestämma hemvisten till den stat där den 
skattskyldige stadigvarande vistas. Om detta i sin tur gäller båda staterna, 
alternativt inte någon av dem, har den skattskyldige hemvist endast i den 
stat där han eller hon är medborgare. Är den skattskyldige medborgare i 
båda staterna, alternativt inte i någon av dem, får staterna avgöra frågan 
genom ömsesidig överenskommelse.201

                                                
196 OECD:s modellavtal artikel 23 A och avsnitt 5.3.3 

 

197 OECD:s modellavtal artikel 23 B och avsnitt 5.3.2 
198 OECD:s modellavtal artikel 24 
199 OECD:s modellavtal artikel 25 och avsnitt 5.4.5 
200 Punkt 2 a - 2 d 
201 Avsnitt 5.4.5 
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5.4.4 Inkomst av anställning, artikel 15 
Artikel 15 reglerar inkomst av anställning: 
 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 
föranleder annat, beskattas lön och annan liknande 
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat 
uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida 
inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om 
arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs 
för arbetet beskattas där. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas 
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat 
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande 
staten, endast i den förstnämnda staten, om: 

a. mottagaren vistas i den andra staten under en 
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte 
överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod 
som börjar eller slutar under beskattningsåret i 
fråga, och 

b. ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har 
hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, 
samt 

c. ersättningen inte belastar fast driftställe som 
arbetsgivaren har i den andra staten. 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får 
ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller 
luftfartyg i internationell trafik eller på båt som går i trafik 
på inre farvatten, beskattas i den avtalsslutande stat där 
företaget har sin verkliga ledning. 

 
Inkomst av anställning beskattas alltså i hemviststaten förutsatt att inte 
arbetet utförs i den andra avtalslutande staten då skall inkomsten beskattas 
där. Inte bara lön utan även löneförmåner omfattas av artikeln. Det finns 
dock ett undantag till regeln om inkomst från utlandet och det är den så 
kallade ”montörregeln” i punkt 2. Om den skattskyldige vistas i arbetslandet 
en kortare tid, det vill säga högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod,202

5.4.5 Ömsesidig överenskommelse, artikel 25 

 
och alla tre rekvisiten i punkt 2 a - c är uppfyllda skall inkomsten beskattas i 
hemviststaten. Om något av rekvisiten inte är uppfyllda sker beskattningen i 
källstaten/arbetslandet. 

En dubbelbeskattningssituation kan uppkomma på grund av att avtalet 
tolkas olika av skattemyndigheter och domstolar i de avtalsslutande staterna. 
I sådana fall erbjuder skatteavtalen en möjlighet att undanröja 

                                                
202 Denna period är löpande, dvs inte knuten till kalender- eller beskattningsår. 
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dubbelbeskattningen genom så kallad ömsesidig överenskommelse.203 
Denna klausul innebär att skattskyldig som anser sig ha blivit beskattad i 
strid med ett dubbelbeskattningsavtal kan vända sig till den behöriga 
myndigheten, i allmänhet i sin hemviststat, och söka hjälp.204 I Sverige är 
Riksskatteverket i allmänhet behörig myndighet inte bara beträffande det 
nordiska avtalet utan även rent generellt. I övriga fall är finansdepartementet 
behörig myndighet.205 Finner den behöriga myndigheten den skattskyldiges 
ansökan välgrundad skall den i första hand undersöka möjligheten att själv 
åstadkomma en lösning. Om hemviststaten därvid finner att den andra staten 
är orsak till den avtalsstridiga beskattningen upptar den förhandlingar med 
den andra staten i syfte att få till stånd en lösning. De behöriga 
myndigheterna är inte bundna av några speciella regler när det gäller 
ömsesidiga överenskommelser. Det finns således inga särskilda regler för 
förfarandet, inte heller finns det några regler gällande innehållet i den 
ömsesidiga överenskommelsen. Möjligheten finns alltså för staterna att 
kompromissa om inte någon av staternas hävdade uppfattningar anses vara 
riktig.206

5.5 Dubbelbeskattningsavtalets 
förhållande till intern rätt 

 

Dubbelbeskattningsavtalen finns för att utreda de problem som kan uppstå 
när fler än en stat anser sig ha beskattningsrätten på en viss inkomst. Om 
man vill undersöka huruvida det är Sverige eller en annan med Sverige 
avtalsslutande stat som har beskattningsrätten måste man dock börja i rätt 
ände. Först måste man undersöka om den aktuella inkomsten internrättsligt 
skall beskattas här eller inte. Om så inte är fallet skall man inte gå vidare till 
dubbelbeskattningsavtalet eftersom de interna reglerna anger den yttre 
ramen för svensk beskattningsrätt.207

 
  

En annan viktig princip att ha i åtanke, så viktig att den ibland kallas 
”dubbelbeskattningsavtalsrättens gyllene regel”, är den att ett 
dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa, aldrig utvidga den rätt att 
beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna internationella skatterätt. 
Principen iakttas av den överväldigande majoriteten av världens stater, 
däribland Sverige.208

                                                
203 Pelin, Internationell beskattningsrätt s 273 

 I RÅ 1995 ref 69 fann Regeringsrätten att reglerna om 
hemvist i skatteavtalet med Kenya satte de svenska interna reglerna om 
bosättning ur spel och att en person som enligt svensk intern 
skattelagstiftning var bosatt i Sverige inte längre skulle anses vara det på 
grund av att han inte ansågs vara det i skatteavtalet. Lagstiftaren reagerade 
naturligtvis på detta med den numera upphävda Lag (1996:161) med vissa 

204 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 89 
205 Källqvist, Köhlmark, Internationella skattehandboken, s 46 
206 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 90 f 
207 Pelin, Internationell beskattningsrätt s 199 
208 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 24 
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bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal där den 
”gyllene regeln” kom till uttryck. 
 
I vissa fall kan dubbel skattefrihet uppstå. Detta blir fallet om ett land som 
tillerkänts den exklusiva rätten att beskatta en viss intäkt i 
dubbelbeskattningsavtalet inte kan utnyttja beskattningsrätten eftersom 
någon skattskyldighet inte föreligger enligt dess interna internationella 
skatterätt.209 I det nordiska skatteavtalet har man löst det så att om 
beskattningsrätten tillkommer en avtalsslutande stat, annan än 
hemviststaten, och denna stat inte till fullo utnyttjar denna rätt på grund av 
sin interna lagstiftning får hemviststaten beskattningsrätt till den del som 
inte tas med i beskattningen i den andra staten.210

5.6 Lag (1996:1512) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan de 
nordiska länderna 

  

5.6.1 Inledning 
Samarbetet på lagstiftningsområdet mellan de nordiska länderna har gamla 
anor och syftet har varit att åstadkomma största möjliga nordiska 
rättsgemenskap. På skatterättsområdet har frågan drivits av det Nordiska 
Skattevetenskapliga Forskningsrådet211 sedan 1973 då det instiftades av 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Numer, sedan 2003, är även Island 
medlem av rådet.212 Initiativet till ett multilateralt nordiskt skatteavtal togs 
1972 och det trädde i kraft 1983.213 Den 23 september 1996 undertecknades 
ett nytt nordiskt skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet i 
Helsingfors. Detta är det fjärde multilaterala nordiska skatteavtalet i 
ordningen. Efter det första undertecknades det även avtal 1987 och 1989. I 
det sistnämnda var förutom Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island 
även Färöarna part. Det samma gäller för 1996 års avtal.214

 
 

Det nordiska skatteavtalet följer i stort sett OECD:s modellavtal, men det 
har vissa särdrag av både materiell och formell art. Detta beror bland annat 
på just det faktum att avtalet är multi- istället för bilateralt som 
modellavtalet. Några av de materiella avvikelserna bottnar också i särdragen 
i de nordiska staternas skattelagstiftning och rättspraxis.215

                                                
209 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 24 

  

210 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, Artikel 26 p 
2 
211 Nordic Tax Research Council 
212 www.nsfr.net - 2010-12-04 
213 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 45 
214 Boström, 1996 års avtal, SST 1996 
215 Pelin, Internationell beskattningsrätt, s 283 

http://www.nsfr.net/�
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5.6.2 Gränsgångarreglerna 
Gränsgångarregeln innebär att beskattningsrätten på tjänsteinkomst tillfaller 
hemviststaten istället för källstaten när den skattskyldige har hemvist i 
kommun som gränsar till gränsen mellan dessa stater och även arbetet utförs 
i en sådan kommun. De måste dock inte gränsa till varandra. Ett krav för att 
utnyttja denna regel är att den skattskyldige regelmässigt måste uppehålla 
sig i sin bostad, vilket enligt avtalet innebär minst en gång och minst två 
dagar per vecka.216

5.6.3 Sverige och Danmark 

 Gränsgångarreglerna gäller dock inte mellan Danmark 
och Sverige, mer om detta i nästa avsnitt. 

Gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark togs bort vid införandet av 
det nya nordiska skatteavtalet, efter att staterna avtalat detta.217 Detta 
innebär att löneinkomst som person med hemvist i en av dessa stater 
erhåller på grund av arbete i den andra staten i de flesta fall kommer att 
beskattas endast i verksamhetsstaten.218

 
  

Ett tilläggsavtal tecknades mellan Sverige och Danmark år 2003.219 Detta 
avtal rör primärt dem som pendlar över Öresund. Bland annat föreskrivs att 
ersättningen för en arbetstagare som normalt sett utför anställning i 
arbetsstaten skall beskattas i arbetsstaten även om arbetet utförts i 
hemviststaten (eller i tredje stat). Detta gäller endast om arbetet utförs i 
arbetstagarens bostad eller om det är av tillfällig karaktär. Är arbetet i 
hemviststaten (eller tredje stat) av tillfällig karaktär måste dock arbetet i 
arbetsstaten uppgå till minst hälften av arbetstiden varje tremånadersperiod. 
Till detta kommer att ersättningen för arbetet inte får belasta ett fast 
driftställe i hemviststaten om arbetsgivaren har hemvist i arbetsstaten. Har 
däremot arbetsgivaren inte hemvist i arbetsstaten måste ersättningen belasta 
ett fast driftställe i arbetsstaten.220 Om arbetsstaten skall beskatta 
arbetstagaren trots att arbetet utförts i hemviststaten, eller annan stat, skall 
arbetslandet trots detta beskatta enligt sin interna lagstiftning beträffande 
beskattning av tjänsteinkomster.221 När fysisk person, såsom här beskrivet, 
får ersättning i arbetslandet som totalt (bruttoinkomst) uppgår till minst ett 
belopp som motsvarar 150 000 danska kronor, före eventuella avdrag för 
utgifternas förvärvande, skall arbetsstaten betala ett så kallat 
utjämningsbelopp till den andra staten.222 Dessutom är det avtalat att fysiska 
personers resor över Öresundsbron skall beaktas vid fastställande av 
skattepliktig inkomst.223

                                                
216 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, Bilaga 1, 
Protokoll p VI – Till artiklarna 15 och 19 

 Artikel 7 punkt 2 bör också tas med i detta 

217 Prop. 1996/97:44, p 1.2 
218 Pelin, Internationell beskattningsrätt, s 291 
219 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, Bilaga 4 
220 1996:1512, Bilaga 4, Artikel 1 
221 1996:1512, Bilaga 4, Artikel 5 
222 1996:1512, Bilaga 4, Artikel 6 
223 1996:1512, Bilaga 4, Artikel 3 
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sammanhang, den lyder i sin helhet: ”Om det visar sig föreligga 
skattemässiga hinder för den fortsatta integrationen i Öresundsregionen är 
Sverige och Danmark överens om att inleda diskussioner för att överväga 
införande av nya bestämmelser eller ändring av bestämmelserna i detta avtal 
eller att ta initiativ till ändringar av avtalet den 23 september 1996 mellan de 
nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på 
inkomst och på förmögenhet.” 
 

5.6.4 Införandelagarna 
Trots att det nordiska skatteavtalet är likalydande för alla parter, sånär som 
på att det finns översatt till alla för avtalet relevanta språk,224

 

 så har länderna 
såklart frihet att själva författa den lagstiftning med vilken man införlivar 
avtalet med den interna rätten. Särskilt intressant, ur perspektivet för denna 
uppsats, är vilken metod för att undvika dubbelbeskattning Sverige 
respektive Danmark valt. Sverige har i sin införandelag valt obegränsad 
exempt, motiveringen till detta finner man i propositionen till 
införandelagen: 

”I fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt har Sverige enligt 
en progressionsregel i avtalet (art. 25 punkt 6 c) rätt att höja skatteuttaget på 
den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av 
regelsystemet och minskad arbetsbörda för skattemyndigheterna, avstår 
emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare 
ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven 
progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl 
motiverar ett avstående från progressionsuppräkningen även i förhållande 
till de nordiska länderna. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt 
avtalet är undantagen från beskattning i Sverige inte skall tas med vid 
taxeringen i Sverige, dvs. någon progressionsuppräkning skall inte ske.”225

 
 

Danmark har istället valt att utnyttja den möjlighet som gavs i avtalet226 och 
upphäva den exemptmetod som kommer till uttryck i avtalets artikel 25, p 1 
c för att istället använda sig av creditmetoden i artikel 25, p 1 a. 
Exemptmetoden skall dock gälla för dem som enligt EU:s 
socialförsäkringsförordningar är socialförsäkrade i Sverige.227 Motivet till 
detta var att upphäva en oönskad skattemässig favorisering av personer med 
hemvist i Danmark och arbete i något av de nordiska länderna.228

 
 

Det danska AM-bidraget229

                                                
224 Alla versioner har samma giltighet. 1996:1512, § 1 st. 2 

 är en inkomstskatt som omfattas av det nordiska 
skatteavtalet. Detta innebär att avräkning för AM-bidrag medges i de fall 

225 Prop. 1996/97:44, sid 47, p 4.1 
226 1996:1512, Bilaga 1, Protokoll p X 
227 LOV nr 861 af 30/11/1999, § 1 p 2 
228 1999/1 LF 43 
229 se avsnitt 3.2.3.3.7 
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Danmark har rätt att beskatta en inkomst enligt skatteavtalet och Sverige ska 
undanröja dubbelbeskattningen genom avräkning.230

 
 

                                                
230 Skatteverket 2009-02-12, dnr 131 194151-09/111 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

I övriga avsnitt av uppsatsen redogörs det för vilka regler som gäller för den 
som arbetspendlar i Öresundsregionen. I analysavsnittet ligger fokus på att 
jämföra de olika skatte- och avgiftssituationer man kan hamna i och att se 
vilka av dem som innebär problem ur ett arbetstagarperspektiv. Dessa 
problem kan eventuellt ses som hinder för den fria rörligheten i regionen. 
Eftersom uppsatsen behandlar situationen i Öresundsregionen har jag valt 
att förutsätta att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig i antingen 
Sverige eller Danmark och bosatt i Malmö eller Köpenhamn. Jag har därför 
använt Malmö och Köpenhamns skattesatser för den kommunala 
inkomstskatten, och i fallet Malmö även landstingsskatten, i mina exempel.   
 
Det totala skatte- och avgiftstrycket för obegränsat skattskyldiga i Sverige 
som också är socialförsäkrade i Sverige är i min jämförelse 47,7 % (med 
högsta marginalskatt är siffran 66,7 %). 
 
För den som är fullt skattepliktig i Danmark och socialförsäkrad där är 
motsvarande siffra 40,2 % (med topskatt 54,1 %). Hur jämförelsen är gjord 
förklaras i följande avsnitt. 

6.2 Jämförelsemetod 

För att kunna jämföra skatte- och avgiftstrycket i de olika situationer som 
kan uppstå har jag valt att räkna ut vilken påverkan skatterna och avgifterna 
får på den totala lönekostnaden för arbetsgivaren. Detta för att förenkla 
jämförelsen, det kan annars vara svårt att se vilken skillnad det är mellan 
systemen eftersom reglerna om sociala avgifter är formulerade så att dessa 
läggs ovanpå den utbetalda lönen, medan skatterna dras ifrån den samma. 
Samma skattesats kan alltså få olika effekt beroende på vilket lands regler 
om socialförsäkring som skall tillämpas. Denna uträkning ger en bra bild 
eftersom man hela tiden utgår från arbetsgivarens totala lönekostnad och får 
se hur mycket som är kvar när ersättningen når den skattskyldige oavsett 
vilket eller vilka system som är tillämpliga. Det skall dock påpekas att 
uträkningarna inte gör anspråk på att vara exakta. Jag har valt att exkludera 
vissa mindre skatter och avgifter då man, för att dessa skall vara aktuella, 
noggrannare behöver definiera de exempelsituationer som används än vad 
jag har gjort. Som exempel på detta har jag valt att inte ta med kyrkoskatt i 
varken Danmark eller Sverige, den svenska begravningsavgiften och det 
danska ATP-bidraget. Siffrorna är alltså bara till för att ha möjlighet att 
jämföra de olika situationerna med varandra, men de ger, trots detta, en 
fingervisning åt hur högt skatte- och avgiftstrycket är i båda länderna. Alla 
uträkningar finns i bilaga A. 
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6.3 Problem 

I analysen av regelsystemen som påverkar dem som är arbetstagare i 
Öresundsregionen upptäckte jag följande problem. 
 

6.3.1 Bosatt i Danmark och arbete i både 
Danmark och Sverige 

För den som är bosatt i Danmark och arbetar i både Danmark och Sverige 
finns det två möjliga scenarier. Som bosatt i Danmark är man obegränsat 
skattskyldig för alla sina inkomster, men man är också begränsat 
skattskyldig i Sverige för den inkomst som kommer från Sverige. 
Enligt lagvalsreglerna för socialförsäkring kan man vara socialförsäkrad 
antingen i Danmark eller i Sverige, detta beroende av i vilken utsträckning 
man jobbar i de olika länderna. 
 
I förordning 1408/71 är huvudregeln att man vid arbete i två länder, varav 
det ena är bosättningslandet, skall vara socialförsäkrad i bosättningslandet. 
Sverige och Danmark har dock i överenskommelsen från 2001 kommit 
överens om att en arbetstagare efter ansökan kan få förbli socialförsäkrad i 
arbetslandet om han arbetar mindre än halva arbetstiden i boendelandet och 
detta är för samma arbetsgivare.  
 
I den nya förordningen, 883/2004, ser huvudregeln lite annorlunda ut. Den 
nya huvudregeln för lagvalet liknar till viss del det dansk-svenska avtalet 
från 2001. Om man arbetar för samma arbetsgivare kan man utföra en del 
arbete i bosättningslandet utan att för den skull hamna under 
bosättningslandets socialförsäkringsregler. I en sammantagen bedömning av 
lön och/eller arbetstid skall man arbeta under 25 % i boendelandet för att 
fortsätta vara socialförsäkrad i arbetslandet. Arbetar man för två eller flera 
olika arbetsgivare i två länder finns det dock inga undantag från att bli 
socialförsäkrad i boendelandet. 
 
Eftersom Danmark vid tillämpningen av det nordiska skatteavtalet har valt 
creditmetoden beskattas inkomsten, när personen är socialförsäkrad där, i 
Danmark med avräkning för den svenska skatten. Detta skapar en sämre 
situation för arbetstagaren än om Danmark, precis som Sverige, hade valt 
exemptmetoden. Detta kan exemplifieras med att skatte- och avgiftstrycket 
blir 40,2 % (med högsta marginalskatt 54,1 %), jämfört med 30,6 % (med 
högsta marginalskatt 53,7 %) om Danmark hade valt exempt istället.  
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6.3.2 Bosatt i Sverige och arbete i både Sverige 
och Danmark 

Även för den som är samma situation som ovan fast istället utgår från 
Sverige och därför är obegränsat skattskyldig här uppstår vissa problem. Om 
den skattskyldige endast är anställd och arbetar i Danmark är det både dansk 
skatt och danska sociala avgifter som skall betalas. Inkomsten undantas från 
beskattning i Sverige eftersom Sverige valt exemptmetoden vid införandet 
av det nordiska skatteavtalet. Det totala skatte- och avgiftstrycket blir 40,4 
% (med högsta marginalskatt 54,3 %) och således i stort sett samma som för 
en i Danmark obegränsat skattskyldig. Förutsättningarna för att 
arbetstagaren skall få fortsätta att vara socialförsäkrad i arbetslandet är 
samma som i avsnitt 6.3.1. Alltså kan han i dagsläget inte överhuvudtaget 
arbeta i Sverige för en annan arbetsgivare utan att det på hans samtliga 
inkomster skall betalas svenska sociala avgifter istället för danska. Detta blir 
mycket dyrare för arbetsgivaren och det gör därmed arbetstagaren mycket 
mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Skall arbetsgivaren behålla samma 
lönekostnad blir skillnaden i skatte- och avgiftstryck markant för 
arbetstagaren, från 40,4 % (med högsta marginalskatt 54,3 %) med dansk 
socialförsäkring till 50,1 % (med högsta marginalskatt 62,5 %) med svensk. 

6.4 Förslag på förbättring 

Om Sverige och Danmark skulle omförhandla sin överenskommelse från 
2001, med vissa förändringar, skulle en betydligt gynnsammare situation 
kunna uppstå för gränsgångarna i Öresundsregionen. Möjligheten till sådana 
överenskommelser finns även i den nya förordningen, 883/2004, i artikel 16. 
Till exempel skulle man kunna utgå från den gamla överenskommelsen men 
utöka den så att den gäller även andra grupper än dem som arbetar för 
samma arbetsgivare precis som Mats Tjernberg föreslår i sin artikel i Svensk 
Skattetidning 2009:3. Öresundskomiteen presenterar i sin skrift 
”Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder” ett förslag till lösning 
på problemet. De föreslår en ny nordisk socialförsäkringskonvention där de 
nordiska länderna genom att utnyttja möjligheten till en överenskommelse 
om ett undantag från lagvalsreglerna som innebär just detta.231

 
  

En annan förändring som skulle göra skillnad är om Danmark skulle välja 
att återgå till exemptmetoden för inkomster av tjänst i Sverige oavsett om de 
omfattas av socialförsäkring i arbetslandet, Sverige, eller inte.232

6.5 Slutsats 
 

Situationen för gränsgångarna i Öresundsregionen har inte förbättrats 
nämnvärt, den nya socialförsäkringsförordningen till trots. Att förändringen 
av lagvalsreglerna inte påverkar situationen i Öresundsregionen så mycket 

                                                
231 Öresundskomiteen, Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder 
232 Tjernberg, Svensk Skattetidning 2009:3, s 283 
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kommer sig av att Sverige och Danmark redan avtalat om ett mer 
omfattande undantag från den gamla förordningen än vad skillnaden blir 
med den nya. Detta förutsätter att överenskommelsen mellan Sverige och 
Danmark även gäller i förhållande till den nya förordningen. I vilket fall 
som helst skulle man kunna tro att länderna jobbar på en ny 
överenskommelse, med tanke på följande uttalande av den svenska 
socialförsäkrings- och nordenministern Christina Husmark Pehrsson. 
Tillsammans med Brian Mikkelsen, Danmarks ekonomiminister har hon 
uttryckt att länderna tillsammans är på god väg att lösa 
socialförsäkringsproblematiken samt att Mikkelsen menar att ”samarbetet 
mellan Danmark och Sverige nu är på en historiskt god nivå”.233

                                                
233 

 
Förhoppningen är att överenskommelsen snart är klar för annars riskerar 
situationen att bli ett snäpp sämre för inkomståret 2011 då det danska AM-
bidraget, som numera är en skatt och inte en social avgift, även skall betalas 
på inkomster som ligger till grund för sociala avgifter i Sverige. Därmed 
skulle skatte- och avgiftstrycket öka ännu mer.  

http://www.oresunddirekt.dk/sitecore/content/oresunddirekt/Svensk/Nyheder/Nyheder%20f
ra%20os/Granshinder%20nastan%20lost.aspx 2010-12-17 

http://www.oresunddirekt.dk/sitecore/content/oresunddirekt/Svensk/Nyheder/Nyheder%20fra%20os/Granshinder%20nastan%20lost.aspx�
http://www.oresunddirekt.dk/sitecore/content/oresunddirekt/Svensk/Nyheder/Nyheder%20fra%20os/Granshinder%20nastan%20lost.aspx�


 48 

Bilaga A – Beräkningar till 
grund för jämförelse 
Socialförsäkring Sverige    

     
Lön efter sociala avgifter: 100   
Sociala avgifter:  31,42%   

     
Sociala avgifter av totala löneutrymmet: 23,9%  (31,42/131,42) 

     
Lön efter sociala avgifter (av totala löneutrymmet): 76,1%  (100-23,9) 

     
     

Socialförsäkring Danmark    
     

Lön efter sociala avgifter: 100   
Sociala avgifter:  8,0%   

     
Sociala avgifter av totala löneutrymmet: 7,4%  (8/108) 

     
Lön efter sociala avgifter (av totala löneutrymmet): 92,6%  (100-7,4) 
 
 
 
Obegränsat skattskyldig i Sverige - Svenska sociala avgifter   

       
Kommunalskatt (Malmö)  20,84% x 76,1% = 15,9% 
Landstingsskatt  10,39% x 76,1% = 7,9% 
Avgift t Svenska Kyrkan (undantas i totalen) 0,20% x 76,1% = 0,2% 
Begravningsavgift (undantas i totalen)  0,78% x 76,1% = 0,6% 

       
Statlig inkomstskatt (marginalskatt)       
Över nedre skiktgräns  20,00% x 76,1% = 15,2% 
Över övre skiktgräns  5,00% x 76,1% = 3,8% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  47,7%     
Med högsta marginalskatt:  66,7%     

       
Obegränsat skattskyldig i Sverige - Danska sociala avgifter   
(blir aldrig aktuellt i dagsläget eftersom Sverige tillämpar exemptmetoden) 

       
Kommunalskatt (Malmö)  20,84% x 92,6% = 19,3% 
Landstingsskatt  10,39% x 92,6% = 9,6% 
Avgift t Svenska Kyrkan (undantas i totalen) 0,20% x 92,6% = 0,2% 
Begravningsavgift (undantas i totalen)  0,78% x 92,6% = 0,7% 

       
Statlig inkomstskatt (marginalskatt)       
Över nedre skiktgräns  20,00% x 92,6% = 18,5% 
Över övre skiktgräns  5,00% x 92,6% = 4,6% 
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Totalt skatte- och avgiftstryck:  36,3%     
Med högsta marginalskatt:  59,5%     

       
Begränsat skattskyldig i Sverige - Svenska sociala avgifter   

       
SINK  25,00% x 76,1% = 19,0% 

       
Statlig inkomstskatt (marginalskatt)       
Över nedre skiktgräns  20,00% x 76,1% = 15,2% 
Över övre skiktgräns  5,00% x 76,1% = 3,8% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  42,9%     
Med högsta marginalskatt:  62,0%     

       
Begränsat skattskyldig i Sverige - Danska sociala 
avgifter 

   

(blir aldrig aktuellt i dagsläget eftersom Danmark tillämpar creditmetoden) 
       

SINK  25,00% x 92,6% = 23,2% 
       

Statlig inkomstskatt (marginalskatt)       
Över nedre skiktgräns  20,00% x 92,6% = 18,5% 
Över övre skiktgräns  5,00% x 92,6% = 4,6% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  30,6%     
Med högsta marginalskatt:  53,7%     

       
Obegränsat skattskyldig i Danmark - Danska sociala avgifter   

       
Bundskat  3,67% x 92,6% = 3,4% 
Sundhedsbidrag  8,00% x 92,6% = 7,4% 
Kommunal indkomstskat (Köpenhamn)  23,80% x 92,6% = 22,0% 
Kyrkoskatt (undantas i totalen)  0,80% x 92,6% = 0,7% 

       
Marginalskatt       
Topskat  15,00% x 92,6% = 13,9% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  40,2%     
Med högsta marginalskatt:  54,1%     

       
(Skattetaket, 51,5 %, nås inte. Bundskat + sundhedsbidrag +    
kommunal indkomstskat + topskat = 50,47 % (av lön, utan sociala avgifter) 

       
Obegränsat skattskyldig i Danmark - Svenska sociala avgifter   

       
Bundskat  3,67% x 76,1% = 2,8% 
Sundhedsbidrag  8,00% x 76,1% = 6,1% 
Kommunal indkomstskat (Köpenhamn)  23,80% x 76,1% = 18,1% 
Kyrkoskatt (undantas i totalen)  0,80% x 76,1% = 0,6% 
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Marginalskatt       
Topskat  15,00% x 76,1% = 11,4% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  50,9%     
Med högsta marginalskatt:  62,3%     

       
(Skattetaket, 51,5 %, nås inte. Bundskat + sundhedsbidrag +    
kommunal indkomstskat + topskat = 50,47 % (av lön, utan sociala avgifter) 

       
Begränsat skattskyldig i Danmark - Danska sociala avgifter   

       
Bundskat  3,67% x 92,6% = 3,4% 
Sundhedsbidrag  8,00% x 92,6% = 7,4% 
Kommunal indkomstskat (Genomsnitt)  24,00% x 92,6% = 22,2% 

       
Marginalskatt       
Topskat  15,00% x 92,6% = 13,9% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  40,4%     
Med högsta marginalskatt:  54,3%     

       
(Skattetaket, 51,5 %, nås inte. Bundskat + sundhedsbidrag +    
kommunal indkomstskat + topskat = 50,67 % (av lön, utan sociala avgifter) 

       
Begränsat skattskyldig i Danmark - Svenska sociala avgifter   

       
Bundskat  3,67% x 76,1% = 2,8% 
Sundhedsbidrag  8,00% x 76,1% = 6,1% 
Kommunal indkomstskat (Genomsnitt)  24,00% x 76,1% = 18,3% 

       
Marginalskatt       
Topskat  15,00% x 76,1% = 11,4% 

       
Totalt skatte- och avgiftstryck:  51,0%     
Med högsta marginalskatt:  62,5%     

       
(Skattetaket, 51,5 %, nås inte. Bundskat + sundhedsbidrag +    
kommunal indkomstskat + topskat = 50,67 % (av lön, utan sociala avgifter) 
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