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Hur fungerade det förut?

För anställda som tillfälligt 
reste till Sverige i tjänsten 
uppstod det generellt inte 
någon skattskyldighet.

Inga krav på lönehantering 
i Sverige

Den anställde 
betalade enbart skatt i 
hemlandet
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Vilken förändring har skett?

Den1 januari 2021 gick Sverige från att tillämpa ett legalt arbetsgivarbegrepp till att tillämpa ett
ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Arbetsgivare med vilken den 
anställde har ett

anställningsavtal och betalar
ut lön till den anställde

Legal arbetsgivare
Generellt det bolag hos 

vilket arbetstagaren
arbetar (som uthyrd

personal)

Ekonomisk arbetsgivare
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Huvudsakliga förändringar

Skyldigheter för arbetsgivaren i 

hemlandet att:

— Registrera sig som

arbetsgivare

— Innehålla/betala

preliminärskatt

— Arbetsgivarrapportering

— Bedömning av fast driftställe

(antingen vid registrering

eller taxering)

Gällande 15-

dagarsgränsen -

beskattning för samtliga

arbetsdagar.

Ingen retroaktiv

beskattning för 45-

dagarsgränsen -

beskattning endast för 

överstigande dagar.

Behöver inte bedöma om 

ekonomisk arbetsgivare

föreligger om:

— Arbetet utförs under 

max 15 arbetsdagar

och

— Totala arbetsdagar inte

överstiger 45 dagar

under ett kalenderår

för den anställde.

Förändring i SINK lagen 

som innebär att 183-

dagarsregeln inte längre 

kan appliceras vid 

uthyrning av personal 

(ekonomisk arbetsgivare)
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• Vem ger den anställde instruktioner?

• Vem är ansvarig för arbetsplatsen?

• Är kostnader vidarefakturerade? (!) 

• Vem är ansvarig för att förse den anställde med material?

• Vem bestämmer hur många anställda som behövs och vilka kvalifikationer krävs?

• Vem har rätt att anställa/avskeda? 

• Vem har ansvar för sanktioner? 

• Vem är ansvarig för semester-och arbetsschema?

En samlad bedömning görs.

Faktorer som bestämmer vem som är ekonomisk arbetsgivare
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Ett tyskt företag skickar en anställd till ett svenskt bolag. Två frågor att ställa sig:

1. Är det fråga om ekonomisk arbetsgivare?

2. Hur många dagar har individen nedan arbetat i Sverige?

Exempel

Faktisk arbetsgivare Ekonomisk arbetsgivare?

Tyskt företag Svenskt företag
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1. Är resan mer än 15 arbetsdagar?

2. Har resan inneburit att individen har arbetat mer än 45 dagar totalt i Sverige under kalenderåret?

Hur många dagar har personen arbetat i Sverige?

Om ja, och kriterierna för 
ekonomisk arbetsgivare är 
uppfyllda så blir individen 

skatteskyldig. I scenario 1 ovan 
blir individen skatteskyldig för 

alla arbetsdagar från dag 1 och i 
scenario 2 blir individen 

skatteskyldig för arbetsdagar 
som överstiger 45 under ett 

kalenderår.
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Nu då?
• Ansöka om SINK

• Registrera sig som arbetsgivare

• Allokera lön till arbete i Sverige

• Innehålla skatt

Vilket bolag ska göra detta? Det tyska

Individen blir skatteskyldig
Faktisk arbetsgivare Ekonomisk arbetsgivare?

Tyskt företag Svenskt företag



Skatteavdrag
och F-skatt



15© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. All rights reserved.

Skickar anställd till SE
Faktura skickas till 
svenskt bolag

Översikt

Utländskt företag

Svenskt AB/utl. 
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F-skatt/skatteavdrag – tidigare regler
Svenska bolag som betalade en faktura till ett utländskt bolag för
arbete i Sverige behövde:

• Inte göra skatteavdrag om det utländska bolaget kunde visa upp en F-skattsedel

• Om bolaget inte hade en F-skattsedel, skulle det svenska bolaget själv göra en
bedömning om det utländska bolaget har fast driftställe I Sverige eller inte. Om 
inte så skulle inget skatteavdrag göras.

Faktura

Tyskt företag Svenskt företag
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• Ett svenskt bolag som ska betala en faktura till ett utländskt bolag ska göra skatteavdrag om det utländska bolaget inte kan 
uppvisa en F-skattsedel (det svenska bolaget behöver inte bedöma om fast driftställe föreligger)

• Om det inte finns en F-skattsedel, ska skatteavdrag göras om det gäller arbete (OBS! uppdelning på fakturor kan behöver 
göras mellan arbete och t.ex. kostnad för maskin)

• Skatteavdrag ska göras både för arbete i Sverige men även arbete utomlands inom ramen för det svenska arbetet (ex. 
tjänsteresor eller arbete i hemmet)

• Skatteavdrag ska alltid göras för styrelsearvode för svenskt bolag (exkl. resor/logi)

• Skatteavdraget redovisas på det svenska bolagets arbetsgivardeklarationer (individuppgiften).

F-skatt/skatteavdrag – Från 1 januari 2021
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För utländska bolag som inte är skyldiga att göra skatteavdrag på arbete:
• Ansöka om F-skatt, eller

• Begära befrielse från skatteavdrag (kan göras av det utländska eller svenska företaget), begära att preliminär skatt beräknas
enligt särskild beräkningsgrund, förtidsåterbetalning av prel. A-skatt eller anstånd.

• Skatt kan innehållas av sv. Bolag utan att det finns skattskyldighet för utl. Bolag

• Innehållandet innebär att mottagaren inte får full betalning förrän vid eventuell slutskatteberäkning.

 Betydligt fler utländska bolag har och kommer ansöka om F-skatt

Konsekvenser



Särskilda
uppgifter



20© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. All rights reserved.

• Utländska företag utan fast driftställe kommer i vissa fall behöva lämna årliga särskilda uppgifter till Skatteverket (företag som 

är arbetsgivarregistrerade eller registrerade för F-skatt).

• Uppgifterna ska lämnas in när bolaget har sin fiktiva deklarationstidpunkt (baserat på bolagets räkenskapsår).

• Inga belopp ska lämnas, utan enbart en beskrivning av verksamheten som bedrivits i Sverige. 

• OBS! Risk för att fasta driftställen fastnar hos Skatteverket (kontrollfunktion för SKV).

Nytt krav på rapportering av särskilda uppgifter 
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• Fysisk eller juridisk person som hör hemma i annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige och som
är godkänd för F-skatt.

• Fysisk eller juridisk person som hör hemma i annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige och som
är AG-registrerad. 

• Fysisk eller juridisk person som hör hemma i annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige och som
är skyldig att göra skatteavdrag från ersättning för arbete. 

• En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige och 
som bedriver näringsverksamhet i Sverige på ett sådant sätt att denne är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en 
elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats

Vilka är skyldiga att lämna särskilda uppgifter



Sammanfattning
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Konsekvenser för utländskt bolag som bedriver arbete i Sverige utan fast driftställe

• Arbetsgivarregistrering och hantering för anställda som varit för mycket i Sverige?

Även om inte ovan är tillämpligt:

• Registrering F-skatt?

• Preliminär inkomstdeklaration

• Särskilda uppgifter årligen

• Om inte F-skatt: begära befrielse från skatt, särskild beräkningsgrund, återbetalning av innehållen preliminärskatt 

Konsekvenser för svenskt bolag som beställer arbete från utländskt bolag

• Kontrollera om utländskt bolag har F-skatt

Om inte: 

• Innehålla 30% preliminärskatt från faktura gällande arbete i Sverige

• Rapportera preliminärskatten på arbetsgivardeklarationen (individuppgift)

Sammanfattning
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Sammanfattning

Skickar anställd till SE
Faktura skickas till 
svenskt bolag

Utländskt företag

Svenskt AB/utl. 
företag med PE

JA

• Arbetsgivarregistrering hos
Skatteverket

• Ansöka om SINK för anställda

• Allokera lön till arbete i Sverige

• Innehålla skatt

• Bolaget behöver lämna årliga särskilda
uppgifter, samma som vid                               
F-skatteregistrering

OBS! Genom att registrera sig 
hos Skatteverket (som 

arbetsgivare eller för F-skatt) och 
vid inlämning av uppgifter 

exponerar sig bolagen för en risk 
för fast driftställe i Sverige!
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