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2017-03-16   Finansdepartementet 

   Skatte- och tullavdelningen 

   103 33 STOCKHOLM 

 

Framställan om lagändring - tillämpning av SINK (1991:586) 
vid korta uppehåll i Sverige t.ex. i samband med utbildning el-
ler information 

1. Sammanfattning 

Syftet med denna framställan är att ändra lag (1991:586) om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta (SINK) och därmed förenkla den praktiska hanteringen för ar-

betstagare, arbetsgivare och Skatteverket. Dagens regler i 5 § och 6 § SINK innebär 

att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige och anställd av ett svenskt bo-

lags utländska filial, beskattas i Sverige för tjänsteinkomst som betalas av filialen i ut-

landet, i det fall arbetet utförs i Sverige. Beskattning i Sverige sker även om arbetet i 

Sverige begränsas till ett fåtal dagar under en tolvmånadersperiod. Om däremot ex-

empelvis ett dotterbolag till ett svenskt bolag skickar över personal till Sverige på ett 

tjänsteuppdrag, kan svensk beskattning inte komma i fråga, även om uppdraget krä-

ver en vistelse i landet på sammanlagt 183 dagar under en tolvmånadersperiod och 

ersättningen inte belastar fast driftställe som dotterbolaget har i Sverige. Som illu-

streras i denna hemställan är reglerna olikformiga och uppfyller således inte princi-

pen om skatteneutralitet. Det uppstår också stora administrativa konsekvenser för 

arbetstagare, arbetsgivare och Skatteverket vid tillämpningen av dagens bestämmel-

ser.    

I enlighet med denna framställan föreslås en ny sjunde punkt i 6 § SINK. Av denna 

nya punkt bör följa att en begränsat skattskyldig person inte ska beskattas i Sverige i 

Svenska Bankföreningen hemställer om att lön och annan ersättning som ut-

ges till personal anställd i en utländsk filial till ett företag med hemvist i Sve-

rige, i samband med tjänsteresa här i landet, inte ska vara föremål för in-

komstskatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta, om den sammanlagda vistelsen i Sverige inte överstiger 72 dagar 

under en tolvmånadersperiod.   
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det fall personen vistas i Sverige sammanlagt 72 dagar under en tolvmånaderspe-

riod. 

En ändring i SINK på föreslaget vis torde inte påverka storleken på Sveriges skat-

teintäkter i negativ riktning i någon nämnvärd omfattning eftersom den administrativa 

kostnaden för Skatteverkets hantering av skatten idag i kombination med att resan-

det (som i sig genererar exempelvis momsintäkter till staten) hålls nere av skattead-

ministrativa skäl i företagen, sammantaget redan idag påverkar skatteintäkterna ne-

gativt.  

2. Bakgrund  

Sveriges beskattningsrätt avgränsas genom att man skiljer mellan obegränsat och 

begränsat skattskyldiga. En obegränsat skattskyldig person är den som är bosatt i 

Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige och den som har väsentlig anknyt-

ning till Sverige och tidigare har varit bosatt här.  

 

Den obegränsade skattskyldigheten omfattar alla inkomster oavsett var någonstans i 

världen dessa inkomster härrör ifrån. Den begränsade skattskyldigheten omfattar 

endast vissa särskilda inkomster med speciellt stark anknytning till Sverige. Vissa in-

komster, som härrör från Sverige, anses således ha sådan koppling hit, att det är 

motiverat för Sverige att ha en beskattningsrätt till dessa inkomster, även om det rå-

der begränsad skattskyldighet. Till sådana inkomster hänförs t.ex. arbetsinkomster. 

Detta står i överensstämmelse med principerna i internationell beskattning där den 

allmänna regeln är att arbets-inkomster ska beskattas i det land där anställningen ut-

övas. Från denna princip stadgas enligt internationell rätt ett antal undantag, bland 

annat när personer skickas till ett annat land för att arbeta under en begränsad tid 

(den s.k. 183-dagarsregeln i artikel 15.2 i OECD:s modellavtal för undanröjande av 

dubbelbeskattning). I 3 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) stadgas att en 

obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utom-

lands i minst sex månader, inte är skattskyldig här i landet för inkomst av sådan an-

ställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln).  

 

I syfte att underlätta för de skattskyldiga samt förenkla hanteringen för skattemyndig-

heterna föreslogs i prop. 1990/91:107 en statlig definitiv källskatt – särskild inkomst-

skatt – på tjänsteinkomster som uppbärs av personer som är bosatta utomlands. 

Reglerna kom att införas i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta (SINK) som trädde i kraft 1 januari 1992 på inkomster som uppbars efter ut-

gången av år 1991. Med definitiv källskatt menas att det inte föreligger någon dekla-

rationsskyldighet för den som uppburit inkomsten och att taxering av sådan inkomst 

inte skall ske. SINK reformerades och EU-anpassades genom prop. 2004/05:19, 

SFS 2004:1140 då det bland annat infördes en valmöjlighet för skattskyldiga att bli 

beskattade enligt vanliga regler i IL för att komma i åtnjutande av vissa kostnadsav-

drag. 



 

 

 

 

 

3 (9) 

 

I 6 § SINK stadgas vissa undantag från skatteplikt för kortare vistelser i Sverige. Ett 

exempel på det är den s.k. montörsregeln (vistelsen här i riket överstiger inte 183 da-

gar under en tolvmånadersperiod, under förutsättning att ersättningen inte betalas av 

en arbetsgivare med hemvist i Sverige eller på dennes vägnar och kostnaden inte 

belastar ett fast driftställe här i landet). Undantaget i SINK speglar ovannämnda arti-

kel 15.2 i OECD:s modellavtal såvitt avser begränsat skattskyldiga här i landet. 

3. Svenska företag med filialer utomlands och tillämpningen av 

SINK 

Svenska företag med internationell verksamhet kan vara strukturerade på olika sätt. 

Många företag bedriver verksamhet i utlandet i separata dotterbolag, men det finns 

även stora svenska företag vars verksamhet utomlands bedrivs i utländska filialer. 

Detta är vanligt för internationellt verksamma banker. 

 

I Sverige fanns per 2015-12-31 116 banker vilka tillsammans hade drygt 40 000 an-

ställda i Sverige och i utländska filialer. Av dessa 116 bankföretag är det ett fåtal 

som har verksamhet utomlands. Det rör sig i huvudsak om de fyra största svenska 

bankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.  

 

Av bland annat regulatoriska skäl är internationellt verksamma banker inom EU ofta 

organiserade i filialstrukturer. Filialstrukturen innebär att tillsyn över verksamheten i 

princip utövas av tillsynsmyndigheten i den medlemsstat inom EU där banken har sitt 

säte. Denna ordning underlättar för gränsöverskridande bankverksamhet då företa-

gen endast behöver förhålla sig till en enda tillsynsmyndighet. I de svenska stora 

bankkoncernerna ingår emellertid även ett antal utländska dotterbolag.   

  

För svenska företag med dotterbolagsstuktur i sin utländska verksamhet skapar 

SINK normalt sett inga problem vid tillämpningen. För personal från dotterbolagen 

som tillfälligt arbetar i Sverige kommer undantaget från SINK för avlöning och lik-

nande i 6 § 1 SINK att tillämpas, dvs. ingen skatt utlöses för dessa personers in-

komster vid utövande av tjänst i Sverige under förutsättning att vistelsen är kortvarig 

samt att ersättningen betalas av en utländsk arbetsgivare (arbetsgivare utan hemvist 

i Sverige) och att ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har 

här i landet. Filialstrukturen i internationellt verksamma svenska banker leder dock 

vid tillämpningen av SINK till stor administrativ börda av skäl som utvecklas närmare 

nedan.  

4. Gällande rätt 

Enligt bestämmelsen i 5 § 1 st. 2 lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-

lands bosatta (SINK) är avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan 

anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt 
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landsting, skattepliktig i Sverige i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet 

här i riket. Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta omfattar all skatteplik-

tig tjänsteinkomst som uppburits från Sverige och förvärvats genom verksamhet här i 

riket, samt vissa andra tjänsteinkomster.  

 

Bestämmelsen i 6 § SINK innehåller undantag från skatteplikten enligt 5 § SINK. En-

ligt 1 punkten i nämnda paragraf undantas utomlands bosatt person från beskattning 

för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning 

eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting 

om: 

  

a) Mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under en tidsrymd eller tidrymder, 

som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, 

och 

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

dennas vägnar, samt 

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

 

Ovanstående undantag från beskattning innebär att en person som är anställd av ett 

utländskt bolag och arbetar maximalt 183 dagar under en 12 månadsperiod i Sverige 

kan undvika beskattning på arbetsinkomsten i Sverige så länge kostnaden inte be-

lastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.  

 

En person som är anställd av en utländsk filial till ett svenskt bolag kan däremot inte 

tillämpa ovanstående undantag, även om den ersättning som utges endast belastar 

det fasta driftstället i utlandet. Detta beror på lagens utformning. Tillämpningen av 

begreppet arbetsgivare med hemvist i Sverige innebär att den juridiska personen, 

med säte i Sverige, vars filial i utlandet står för ersättningen för den anställde, inte 

omfattas av undantaget för arbetsgivare med hemvist utanför Sverige.  

 

Även vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalen kommer arbetsgivaren anses ha 

hemvist i Sverige. Om bolaget anses ha hemvist i två länder enligt intern lagstiftning i 

respektive land anses bolaget vid tillämpning av ett dubbelbeskattningsavtal som föl-

jer OECD:s modellavtal att ha hemvist i det land där bolaget har sin verkliga ledning.  

 

En person som är anställd för att arbeta vid bankens filial i utlandet kommer på 

grund av utformningen av undantaget i 6 § SINK att beskattas i Sverige för varje dag 

som personen uppehåller sig å tjänstens vägnar i Sverige. Beskattningen gäller även 

om personen endast uppehåller sig en enda dag i Sverige och det saknar betydelse 

om den tid som tillbringas i Sverige endast avser t.ex. utbildning.  

 

I 3 kap. 9 § 1 st. IL stadgas att en obegränsat skattskyldig person som har anställ-

ning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte är skattskyldig 
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här i landet för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verk-

samhetslandet (sexmånadersregeln). I 3 kap 9 § 2 st. IL stadgas att en obegränsat 

skattskyldig person som vistas utomlands under minst ett år i samma land inte är 

skattskyldig i Sverige trots att inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet om vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Befrielse från svensk skatt på arbets-inkomsten gäller 

trots att personen vistas i Sverige på tjänsteuppdrag eller liknande i maximalt 72 da-

gar under ett och samma anställningsår (3 kap 10 § IL). En person som är obegrän-

sat skattskyldig i Sverige och anställd av ett svenskt bolag kan således helt undvika 

svensk beskattning då hen arbetar utomlands trots att personen gör tjänsteresor till 

Sverige på maximalt 72 dagar under en tolvmånadersperiod.  

 

En person som är begränsat skattskyldig och anställd vid det svenska bolagets ut-

ländska filial kommer däremot beskattas i Sverige trots att tjänsteresorna till Sverige 

understiger 72 dagar under en tolvmånadersperiod. Därmed uppkommer den något 

egendomliga situationen, att den som rimligtvis har den starkaste anknytningen till 

landet undgår svensk beskattning även om hen vistas här under en längre tidsrymd, 

medan den som högst tillfälligt vistas i landet blir beskattad för den tjänsteinkomst 

som hen därvid förvärvar oaktat hens enda "anknytning" till landet är att hen råkar ha 

sin anställning hos en utländsk filial till ett svenskt företag. Denna utformning av 

svensk beskattning i nu aktuellt hänseende torde strida mot EU-rättens princip om fri 

rörlighet av arbetskraft, som den kommer till uttryck i artikel 45 EUF-fördraget. Se 

även HFD mål nr 1480-15 och 1483-15.     

5. Beskrivning av administrativ börda med lagens nuvarande ut-

formning 

Bankerna sätter regelefterlevnad som absolut högsta prioritet men att följa regel-ver-

ket med nuvarande utformning av SINK innebär kostnadskrävande och tung skatte-

administration i företag med filialstruktur. 

Administrativa åtgärder 

 

 I företagen finns interna processer för att hantera skatteadministrationen av ut-

landsanställd personals vistelse i Sverige, när deras arbetsroll kräver visst ar-

bete i Sverige. Att kontrollera varje utlandsanställds resa till Sverige avseende 

t.ex. ett fåtal dagars utbildning ställer däremot krav på omfattande processer vil-

ket är mycket kostsamt. Kraven står inte i rimlig proportion till de skattemässiga 

fördelarna för Sverige (skatteintäkter).   

 En ansökan om samordningsnummer och SINK måste lämnas in till Skattever-

ket även för en person som endast arbetat i Sverige en enda dag på ett år. 

 Arbetsgivaren måste lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och betala in SINK- 

skatt.  
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 Skatteverket hinner inte alltid få fram samordningsnummer i tid vilket innebär att 

SINK beslutet försenas och arbetsgivarens skattedeklaration kan behöva juste-

ras i efterhand för att redovisa och betala SINK skatten. 

 Arbetstagaren behöver riva upp sin inkomstdeklaration i hemlandet och begära 

avräkning eller exempt avseende SINK-skatten för att undvika dubbel-beskatt-

ning. Fram till dess att bosättningslandet godkänt inkomstdeklarationen drabbas 

däremot arbetstagaren av en dubbel beskattning. Skatteverkets försenade han-

tering av SINK-ansökan innebär i vissa fall att möjligheten för arbetstagaren att 

ompröva deklarationen i hemlandet och begära avräkning eller exempt har pas-

serat och arbetstagaren därmed dubbelbeskattas. 

 

Nackdelarna med dagens regler kan sammanfattas enligt följande: 

 För staten: 

a. Resandet till bankernas huvudkontor i Sverige blir mindre med konse-

kvensen att andra skatteintäkter för staten minskar, t.ex. mervär-

desskatten på tjänster avseende hotell, taxi, tåg, restauranger etc. 

b. Skatteverkets resurser spenderas på kontroller som kostar mer än 

vad de ger i skatteintäkter. 

 

 För arbetsgivaren: 

a. Stora resurser och kostnader läggs på kontroll och administration och 

till något som inte bidrar till stadskassan i nämnvärd utsträckning. 

b. En resa till Sverige som hade inneburit nytta för den anställda och ar-

betsgivaren kan behöva undvikas på grund av all administration SINK 

innebär. 

 

Banken Nordea har till exempel hittills lämnat in över 1 000 SINK ansökningar under 

2016 och över 70 % av dessa personer har varit i Sverige kortare tid än 5 dagar under 

ett år och 90 % mindre än 10 dagar under ett år. Under förutsättning att resandet 

fortsätter i samma omfattning som tidigare år räknar Nordea från och med 2017 med 

ca 5 000 SINK ansökningar per år där endast ca 10 % avser personer som kommer 

att vara i Sverige mer än 10 dagar under ett år. Ökningen av det totala antalet SINK 

ansökningar beror på att Nordea från och med 2 januari 2017 ändrat sin legala struktur 

och dotterbolagen som utgjorde banker i Norge, Finland och Danmark gjordes om till 

filialer till det svenska bolaget.  

 

Den omfattande administration som SINK-hanteringen medför innebär att resor till 

Sverige kommer att undvikas i möjligaste mån. Det innebär i sin tur att andra skat-

teintäkter som annars skulle ha uppstått, uteblir, t.ex. mervärdesskatt på kostnader 

för hotell och förtäring i Sverige. Detta kan åskådliggöras med ett enkelt exempel. En 

person skulle ha vistats i Sverige 10 dagar på en utbildning. Hotellet skulle ha kostat 

ca 2 500 kr/natt inklusive moms och maten ca 300 kr/dag inklusive moms. Staten går 
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miste om momsintäkter på minst ca 3 000 kr/person om företaget väljer att inte ge-

nomföra utbildningen i Sverige.1  

6. Vårt förslag 

Bestämmelsen i 6 § punkt 1 b) SINK medför att det uppkommer en skillnad i beskatt-

ningshänseende mellan - å ena sidan - de anställda som ett utländskt dotterbolag 

sänder till Sverige på en tjänsteresa i angelägenhet som uppkommer i dotterbolagets 

verksamhet, och - å andra sidan - de anställda i en utländsk filial, som sänds hit i en 

motsvarande angelägenhet. Filialens anställda omfattas inte av skattebefrielse om 

de vistas i Sverige under tidrymd som inte överstiger 183 dagar sammanlagt ef-

tersom de anses anställda av en arbetsgivare med hemvist här i landet. Ett slopande 

av villkoret i punkt 1 b) skulle i beskattningshänseende jämställa utländska filialer 

med utländska företag, med skattefrihet som följd för sådana anställda i en utländsk 

filial, som vistas och arbetar här för filialens räkning under en tidrymd eller tidrymder, 

som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. För att 

stävja kringgående av förutsättningen, att fråga därvid skall vara om arbetsuppgifter i 

angelägenhet, som uppkommer i filialens verksamhet, skulle dessutom behöva före-

skrivas i punkten c) att lönen eller ersättningen rätteligen inte belastar fast drifts-

ställe, som arbetsgivaren har i landet. Konsekvenserna av en sådan ändring kan bli 

svåra att överblicka. 

 

Ett inte fullt så långtgående ingrepp i lagstiftningen vore därför införande av en regel 

i SINK av innebörden att lön och annan ersättning för arbete som utförs vid tjänstere-

sor i Sverige undantas från lagens tillämpningsområde under förutsättning att den 

sammanlagda vistelsen i Sverige inte överstiger 72 dagar under ett och samma an-

ställningsår, jfr de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i 3 kap 9 och 10 §§ IL. Där-

med skulle beskattningen bli mera neutral såvitt avser anställda i svenska dotterbo-

lag visavi anställda i utländska filialer till svenska företag. Därutöver skulle risken 

minska för att de svenska reglerna anses innebära en negativ särbehandling av ut-

ländsk, lokalanställd personal, i förhållande till svensk utlandsstationerad personal, 

och därmed anses stå i konflikt med den fria rörligheten inom EU.   

 

Ändringen skulle innebära en rimlig beskattningsordning, och en väsentlig administ-

rativ förenkling för företagen och för skatteverket.  

 

Skatteverket har till bankerna gett uttryck för att hanteringen av SINK, med dagens 

regler som innebär att SINK utgår även om en person endast vistas några fåtal da-

gar i Sverige inte står i rimlig proportion till den administrativa börda som även drab-

bar Skatteverket vid hanteringen av SINK-ansökningar, registrering och skatteupp-

börd. Vår bedömning är att påverkan på Sveriges skatteintäkter blir försumbara med 

en så pass begränsad utformning av det föreslagna undantaget. 

                                                
1 Banken har endast begränsad avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp till verksamheten. 
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Vi föreslår att det görs ett tillägg till 6 § SINK med följande lydelse: 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

6 § Från skatteplikt enligt denna lag un-

dantas utomlands bosatt person för: 

1. avlöning eller annan därmed jämför-

lig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska 

staten, svensk kommun eller svenskt 

landsting, om 

a) mottagaren av inkomsten vistas här i 

riket, under tidrymd eller tidrymder, 

som sammanlagt inte överstiger 183 da-

gar under en tolvmånadersperiod, och 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, 

som inte har hemvist här i riket eller på 

dennes vägnar, samt 

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe, som arbetsgivaren har här i riket; 

 

 

6 § Från skatteplikt enligt denna lag un-

dantas utomlands bosatt person för: 

1. avlöning eller annan därmed jämför-

lig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska 

staten, svensk kommun eller svenskt 

landsting, om 

a) mottagaren av inkomsten vistas här i 

riket, under tidrymd eller tidrymder, 

som sammanlagt inte överstiger 183 da-

gar under en tolvmånadersperiod, och 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, 

som inte har hemvist här i riket eller på 

dennes vägnar, samt 

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe, som arbetsgivaren har här i riket; 

 

---- 

7. avlöning eller därmed jämförlig för-

mån som en sådan person uppburit i 

samband med tillfälliga tjänsteuppdrag 

i Sverige i anställning vid ett svenskt fö-

retags fasta driftställe utomlands, om 

personen vistats i landet för här av-

sedda ändamål under en tidrymd, eller 

tidrymder, som sammanlagt inte översti-

ger 72 dagar under en tolvmånaderspe-

riod, och avlöningen eller därmed jäm-

förlig förmån belastar det fasta driftstäl-

let utomlands. 

 

 

Kommentar:  
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När personal från utländska filialer kommer till Sverige kan uppehållet vara mycket 

kortvarigt och i de flesta fall uppehåller man sig i landet för utbildning eller informat-

ion. I dessa fall sker ingen kompensation för personalkostnaden mellan huvudkon-

toret och filialen. Kostnaden för personalen belastar fullt ut den utländska filialen.  

 

Det är principiellt svårt att försvara inför anställda och generellt varför en person som 

är anställd av ett svenskt bolags utländska filial ska behandlas annorlunda vad gäller 

skattskyldigheten i Sverige jämfört men en person som är anställd av ett utländskt 

bolag som har filial i Sverige eller en person som är anställd i ett dotterbolag till ett 

svenskt företag. Med ovan föreslagna ändring kommer dessa personer att behand-

las mer lika. 

7. Alternativ till förslaget ovan - lättnad i administrativ börda 

Skulle regeringen välja att helt avstå från lättnader i skattskyldighet för personer som 

bor och betalar skatt i utlandet i svenska företags utländska filialer, enligt Bank-före-

ningens hemställan ovan, hemställer Bankföreningen om att regeringen ser över reg-

lerna för redovisning och uppbörd av SINK så att tidpunkten för redovisning av skat-

ten kan skjutas upp så att redovisning exempelvis kan ske en gång per beskatt-

ningsår, på vissa villkor. Även lättnader i tidpunkter för registrering till SINK m.m. 

torde kunna ses över.   

8. Konsekvensbeskrivning av eventuell lagändring 

För internationellt verksamma företag med filialstruktur skulle en lagändring med in-

nebörden enligt förslaget ovan innebära en väsentlig administrativ förenkling. För-

enklingen skulle även få betydelse för Skatteverket. Skatteverket har till bankerna 

gett uttryck för att hanteringen av SINK vid tillämpning av dagens lagstiftning inte 

står i rimlig proportion till den administrativa börda som även drabbar Skatteverket 

vid hanteringen av SINK-ansökningar, registrering och skatteuppbörd.  

 

Vår bedömning är att påverkan på Sveriges skatteintäkter blir försumbara och det 

eventuella skattetapp som uppstår kan uppvägas av minskad administrativ börda 

hos Skatteverket och att skattefelen hos företagen kan minska. 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 

 

 

 

Hans Lindberg   Tomas Tetzell  


