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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I en alltmer internationaliserad värld flyttar arbetstagare, för både längre och kortare 

perioder, dit deras kompetens är önskvärd. Det förutsätter en skattelagstiftning som är 

tydlig och förutsägbar så att skattekonsekvenser av förflyttningarna framgår för de 

skattskyldiga. En alltmer internationaliserad värld kan dock även innebära en ökad risk 

för skatteflykt och därför krävs regler som kan motverka den risken.  

 

Sexmånaders- och ettårsregeln, som utvecklats för att förenkla regelverket kring 

utlandstjänstgöring, har de senaste åren blivit allt svårare att tillämpa. På grund av nya 

ställningstaganden från Skatteverket och motstridiga avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) har osäkerheten ökat kring vilka typer av kortare avbrott 

som skattskyldiga kan göra i utlandsvistelsen och hur långa dessa kan vara, med 

bibehållen skattefrihet i Sverige. 

 

Det är den ökande osäkerheten kring hur sexmånaders- och ettårsregeln ska tolkas som i 

denna uppsats får mig att genom en historisk återblick försöka utreda reglernas syfte 

och vad som påverkat reglernas utveckling. Genom utredningen avser jag att få en 

struktur över vilka hänsyn som måste tas vid fastställandet av antalet dagar som utgör 

ett kortare avbrott, i annat land än Sverige, enligt 3 kap. 10 § IL. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur långt ett kortare avbrott i annat land än Sverige 

är, vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. De frågor jag kommer undersöka 

närmare för att ta reda på det är: 

 

- Vad innebär ett kortare avbrott?  

- Vad bör hänsyn tas till vid bestämmande av ett kortare avbrott? 

- Hur många dagar är ett kortare avbrott?  

- Är det skillnad på ett kortare avbrott enligt ettårsregeln respektive enligt 

sexmånadersregeln? 

- Påverkar anledningen till vistelsen i tredje land bedömningen av reglernas 

tillämplighet?  
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Efter att ha undersökt nämnda frågeställningar kommer jag att diskutera hur 

Skatteverkets ställningstagande står sig till det ovan nämnda och om ställningstagandet 

utgör gällande rätt. 

 

1.3 Om uppsatsen 

1.3.1 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte behandla eventuella EU-rättsliga aspekter kring Sveriges 

reglering av vad som är ett kortare avbrott. I vissa kammarrättsavgöranden finns 

argumentation som uppmärksammar problemet med att Sverige bara tillåter vistelse i ett 

land för skattefrihet enligt ettårsregeln. Det hävdas i kammarrättsfallen att det skulle 

strida mot rätten till fri rörlighet. Frågan är intressant, men ryms inte inom ramen för 

denna uppsats. Sexmånaders- och ettårsregeln gäller dessutom inte bara inom Europa, 

utan i förhållande till hela världen, vilket gör att den EU-rättsliga aspekten får stå 

tillbaka.  

 

Uppsatsen kommer heller inte att utreda hur andra typer av ersättningar än lön beskattas 

inom tillämpningsområdet för sexmånaders- och ettårsregeln. Ersättningar så som 

incitamentsprogram, pensioner och dylikt kan ibland ge upphov till problem vid 

beskattningen. Däremot spelar inte ersättningstypen någon större roll vid avgörandet av 

vad som är ett kortare avbrott och därför kommer det inte att tas upp ytterligare i 

uppsatsen. 

 

1.3.2 Metod och material 

Genom att sätta sexmånaders- respektive ettårsregeln i sitt historiska och internationella 

sammanhang kommer jag utreda vad som innefattas i begreppet ”kortare avbrott”. För 

att göra det krävs att jag först belyser grundläggande regler kring skattskyldighet. 

Frågan om vad som är ett kortare avbrott kommer därefter att analyseras utifrån hur 

stater formulerar beskattningsrätten mot andra stater och det är därför intressant att ta 

upp dubbelbeskattningsavtalens utformning. Det kortare avbrottet blir aktuellt i 

dubbelbeskattningssammanhang eftersom ett för långt avbrott gör att den skattskyldige 

faller ur de interna svenska reglerna och istället behöver tillämpa 

dubbelbeskattningsavtal för att undvika dubbelbeskattning. 
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Eftersom osäkerheten kring hur långt ett kortare avbrott vid tillämpning av 

sexmånaders- och ettårsregeln är ett rättsligt problem kommer jag att använda mig av de 

traditionella rättskällorna lagtext, rättspraxis och förarbeten för att lösa det. 

Underrättsavgöranden tillmäts ingen avgörande rättslig relevans utan används mer som 

illustration. Även användning av så kallad soft law förekommer i förklarande och 

belysande syfte, det gäller exempelvis Skatteverkets ställningstaganden och 

kommentarerna till OECD:s modellavtal.1 När OECD:s modellavtal nämns är det 2010 

års upplaga som åsyftas om inget annat anges.  

 

Begreppen verksamhetsland, anställningsland, arbetsland och tjänstgöringsland används 

genomgående synonymt i uppsatsen, eftersom de används synonymt i förarbeten och i 

uttalanden från Skatteverket. När jag däremot skriver om vistelser eller vistelseland rör 

det sig, förutom arbete, även om semestrar, tjänsteresor eller bara kortare besök i andra 

länder.  

 

1.3.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kortare allmän del där bakgrund och regler kring kortare 

avbrott förklaras och klarläggs. I den särskilda del som följer, utreds och analyseras 

frågeställningarna utifrån gällande rättspraxis och material. I det fjärde kapitlet 

redovisar jag mina slutsatser efter att ha analyserat materialet ytterligare och jämfört det 

med Skatteverkets ställningstagande om kortare avbrott vid tillämpning av 

sexmånaders- och ettårsregeln. I det femte kapitlet knyter jag därefter ihop mina 

slutsatser och blickar framåt i ett kortfattat de lege-ferenda-resonemang. 

 

Varje huvudkapitel inleds med en mer djupgående disposition för det aktuella kapitlet 

och avslutas därefter med några sammanfattande kommentarer. 

 

  

                                                
1 OECD (2012), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD 
Publishing. 
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ALLMÄN DEL 

2. Skattskyldighet vid vistelse utomlands 
2.1 Inledning 

2.1.1 Inledning 

Den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är 

obegränsat skattskyldig enligt huvudregeln i 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (1999:1229) 

(IL). Den obegränsade skattskyldigheten innebär skattskyldighet i Sverige för alla 

inkomster från Sverige såväl som från utlandet, i enlighet med 3 kap. 8 § IL. Anställda 

som tillfälligt arbetar utomlands har i de allra flesta fall väsentlig anknytning till 

Sverige i form av bostad, familj eller ekonomiska engagemang. Det innebär att de enligt 

huvudregeln är skattskyldiga i Sverige för sin inkomst från arbetslandet och med stor 

sannolikhet skattskyldiga även i arbetslandet för samma inkomst.  

 

När Sverige beskattar tjänsteinkomster för obegränsat skattskyldiga personer från både 

Sverige och utlandet ger det uttryck för såväl hemvist- som källstatsprincipen. 

Hemvistprincipen, även kallad domicilprincipen, bygger på skattesubjektets anknytning 

till en viss stat medan källstatsprincipen bygger på skatteobjektets anknytning till viss 

stat.2 Stater tillämpar vanligtvis antingen den ena eller den andra principen eller båda 

principerna i kombination med varandra, men det finns även andra varianter på hur en 

stat utformar sina beskattningsanspråk. USA tillämpar exempelvis 

nationalitetsprincipen (i viss kombination med de två andra principerna) som innebär att 

beskattning knyts till medborgarskapet. 3 

 

Tillämpningen av de ovan nämnda principerna för att bestämma en stats 

beskattningsanspråk kan ge upphov till kollisioner, att samma inkomst omfattas av två 

staters beskattningsanspråk. Dessa kollisioner, som medför internationell juridisk 

dubbelbeskattning, kan lösas antingen genom tillämpning av dubbelbeskattningsavtal 

eller genom en stats interna regler. Dubbelbeskattningsavtalen är bilaterala avtal där de 

                                                
2 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 23 f. 
3 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 31 ff. 
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två aktuella staterna kommit överens om hur dylika situationer ska lösas.4 Sexmånaders- 

och ettårsregeln, 3 kap. 9 § IL, är däremot exempel på interna regler för att lösa 

potentiella dubbelbeskattningssituationer, eftersom reglerna innebär att den utländska 

inkomsten helt undantas från beskattning i Sverige om reglerna är tillämpliga. 

Sexmånaders- och ettårsregeln är snarlika varandra, men med delvis olika rekvisit. 

 

2.1.2 Disposition 

Avsnitt 2 kommer att behandla skattskyldigheten för svenska obegränsat skattskyldiga 

fysiska personer som tillfälligt arbetar utomlands. Tyngdpunkten ligger på 

sexmånaders- och ettårsregeln och hur regleringen kring det kortare avbrott den 

skattskyldige kan göra i utlandsvistelsen, utan att möjligheten att tillämpa reglerna 

försvinner, ser ut. Avsnittet kommer inledas med en historisk återblick för att ge 

förståelse för de överväganden som ligger bakom reglerna och hur reglerna utvecklats 

genom åren. På historiken följer sedan en redogörelse för hur sexmånaders- och 

ettårsregeln ser ut idag och i avsnittet om ”kortare avbrott” kommer Skatteverkets 

ställningstaganden liksom underrättspraxis att redogöras för. Eftersom sexmånaders- 

och ettårsregeln är svenska interna regler för att lösa dubbelbeskattningsproblematik 

kommer jag i det avslutande avsnittet, som rör OECD:s modellavtal, visa hur stater 

genom dubbelbeskattningsavtal löser liknande problem. 

 

2.2 Historik 

Ettårsregeln infördes, i samband med reglerna om väsentlig anknytning, år 1966 i 

kommunalskattelagen (1928:370) (KL).5 Innan reglerna trädde i kraft var det vanligt att 

personer som arbetade utomlands ändå undgick att betala skatt i Sverige, men då på 

grund av att personerna förklarades bosatta utomlands.6 Syftet med regleringen var dels 

att komma tillrätta med den skatteflykt som genom skenbosättning hade förekommit, 

men även att klargöra skattesituationen för den enskilde som tog anställning utanför 

Sverige såväl som att förenkla det praktiska beskattningsarbetet för skattemyndigheten. 

Genom en liberalisering och förenkling av reglerna önskade lagstiftaren även skapa 

                                                
4 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 615. 
5 Prop. 1966:127, s. 1f. 
6 Prop. 1966:127, s. 23 ff. 



 9 

gynnsammare förutsättningar för svenska företag att rekrytera svensk personal till 

dotterbolag belägna utomlands.7 

 

Ettårsregeln innebar vid införandet att en i Sverige bosatt person som varit anställd och 

vistats utomlands i ett land under minst ett år inte var skattskyldig i Sverige för 

inkomsten som erhållits utomlands. Av kunniga inom dubbelbeskattning ansågs det 

nödvändigt att anställningen ägde rum i just ett land, eftersom internationell sedvänja 

ger vistelselandet beskattningsrätten när anställningen i landet varar ett år eller längre. 8 

Regeln gällde dock inte inkomst från anställning hos svenska staten, svensk kommun, 

svenskt fartyg eller luftfartyg från Sverige, Danmark eller Norge, eftersom sådan 

inkomst på grund av mellanstatlig sed alltid har beskattats hos den utsändande staten.9  

 

Bestämmelserna om skattefrihet vid utlandsarbete ändrades första gången i samband 

med att sexmånadersregeln infördes år 1985. Med ändringen skedde ytterligare 

anpassning till dubbelbeskattningsavtalen genom att undantagsreglerna blev tillämpliga 

när arbetslandet fick beskattningsrätten enligt dubbelbeskattningsavtalen.10 Ettårsregeln 

blev då ett komplement till den nyare sexmånadersregeln, men innebar precis som 

tidigare att inkomsten undantogs från beskattning i Sverige när vistelsen i 

anställningslandet varade i ett år eller mer.  

 

När reglerna ändrades 1985 och sexmånadersregeln infördes var syftet med ändringarna 

att undvika regler som innebar att den skattskyldige gick fri från beskattning både i 

Sverige och i landet där arbetet utfördes.11 Det skedde genom ett lagkrav på att lönen i 

utlandet belastade ett där beläget fast driftställe för att den skattskyldige skulle kunna 

tillämpa sexmånadersregeln. Normalt får nämligen arbetslandet beskattningsrätten 

enligt dubbelbeskattningsavtal när den skattskyldige har en anställning och lönen 

belastar arbetsgivaren som driver rörelse genom ett fast driftställe i landet.12 Genom 

lagändringen återspeglade även Sveriges interna regler det. 

                                                
7 Prop. 1966:127, s. 48 ff. 
8 Prop. 1966:127 s. 50. De dubbelbeskattningssakunniga var regeringsrådet Sten Walberg, 
landskamreraren Stefan Dryselius, statssekreteraren i jordbruksdepartementet Ivan Eckersten och 
landskamreraren Gösta Hultqvist, se prop. 1966:127 s. 18. 
9 Se exempelvis OECD:s modellavtal art. 19.1 a. 
10 Prop. 1984/85:175 s. 21. 
11 Prop. 1984/85:175 s. 10. 
12 OECD:s modellavtal art. 15. 
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Sexmånadersregeln ställde dock till problem både för skattskyldiga och för 

skattemyndigheter. Den visade sig bli svår att tillämpa i och med kravet på fast 

driftställe i verksamhetslandet. I samband med skattereformen 1990 ändrades därför 

sexmånadersregeln så att den kom att hänföras till faktiskt beskattning i 

verksamhetslandet. Det ansågs lättare att administrera och lättare för den skattskyldige 

om regeln endast berörde dennes egen inkomst och inte huruvida ett fast driftställe 

förelåg eller inte. 13 

 

Efter att Skatteverket uppmärksammat ytterligare problem, denna gång med 

skattskyldiga som yrkat tillämpning av sexmånadersregeln trots att de beskattats i 

konflikt med anställningslandets lagstiftning, ändrades reglerna igen.14 Dess nuvarande 

lydelse har reglerna sedan förtydligande dels om att beskattning utomlands inte får ha 

skett i strid med lagstiftningen i landet och dels efter ett tillägg om att ettårsregeln inte 

omfattar ledamöter av Europaparlamentet.15  

 

Genom den historiska återblicken på reglernas utveckling går det att se hur det i arbetet 

med att utforma reglerna strävats efter att få sexmånaders- och ettårsregeln att likna 

dubbelbeskattningsavtalen. Dessutom har arbetet med att utveckla sexmånaders- och 

ettårsregeln slitits mellan att å ena sidan göra reglerna lätta att tillämpa och å andra 

sidan motverka möjligheter till skatteflykt. 

 

2.3 Sexmånaders- och ettårsregeln 

2.3.1 Sexmånadersregeln 

 

 3 kap. 9 § 1 st. IL En obegränsat skattskyldig person som har 

anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex 

månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till 

den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånaders-

regeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten 

                                                
13 Prop. 1989/90:110 s. 386. 
14 Prop. 2007/08:24 s. 27 f. 
15 Prop. 2008/09:136 s. 22f. 
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beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller 

gällande skatteavtal. 

 

Sexmånadersregeln, 3 kap. 9 § 1 st. IL, är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 8 § IL 

att obegränsat skattskyldiga är skattskyldiga för all inkomst från Sverige och utlandet. 

För att inkomsten ska undantas svenskt skatteuttag enligt sexmånadersregeln krävs att 

samma inkomst blivit upptagen i verksamhetslandet och föremål för direkt skatt där.16 

Vad som räknas som ett land vid tillämpning av såväl sexmånaders- som ettårsregeln är 

ett något vidare begrepp än i dagligt tal. Även områden som Sverige inte erkänt som 

stater internationellt kan räknas som land i sexmånaders- och ettårsregelns mening.17  

 

Det finns ingen bestämd nivå som skatteuttaget ska uppgå till, men den skattskyldige får 

inte ha blivit beskattad i strid med verksamhetslandets lagstiftning.18 Inkomsten som 

intjänats utomlands bortses helt ifrån vid uträkningen av svensk skatt vid tillämpning av 

sexmånadersregeln. Det innebär att inkomsten inte bidrar till progression i skattesatsen 

på inkomster intjänade i Sverige och inte heller kan avräknas mot eventuellt underskott 

av kapital (exempelvis vid ränteutgifter).19 

 

Skattefrihet enligt sexmånadersregeln uppkommer oavsett om den skattskyldige haft en 

eller flera anställningar och oavsett om vistelsen varit i ett eller flera länder.20 Det är 

oväsentligt om lönen utbetalas från Sverige eller om den utbetalas före eller efter 

sexmånadersperioden, exempelvis genom så kallade sign on-bonusar, efterskotts-

betalningar eller semesterersättning, under förutsättning att den beskattas i 

verksamhetslandet.21  

 

Semesterersättning kan omfattas av sexmånaders- och ettårsregeln även om den 

utbetalas efter hemkomst till Sverige från en semesterkassa som är fristående från 

                                                
16Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 618. 
17 Se RÅ 2007 ref. 111 om Palestina. 
18Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, 2011 s. 618. 
19Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 617. 
20 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 618. 
21 RÅ 2002 not. 134. 
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arbetsgivaren.22 Det gäller dock inte ersättning så som sjukpenning som trätt istället för 

lönen och utbetalas från Försäkringskassan.23 Sjuklön som betalas av arbetsgivaren i 

anställningslandet torde däremot omfattas av skattefriheten i Sverige.24  Skillnaden 

mellan att sjukpenning utgår från Försäkringskassan och från arbetsgivaren i 

anställningslandet är sannolikt att ersättning från Försäkringskassan härrör från en 

svensk myndighet och är den typ av ersättning som Sverige ensamt äger rätten att 

beskatta.25 

 

Sexmånadersregeln blir tillämplig direkt när den skattskyldige lämnar Sverige, så länge 

avsikten är att vistelsen utomlands ska pågå sex månader eller mer. Det krävs alltså 

ingen särskild vistelsetid i arbetslandet innan sexmånadersregeln börjar gälla.26 Om 

utbetalaren av lönen är en svensk eller utländsk arbetsgivare, med fast driftställe i 

Sverige, är denne dock skyldig att betala socialavgifter och göra avdrag för skatt på den 

utbetalade lönen om inte denne erhållit ett beslut om ändrad skatteberäkning (tidigare 

kallat jämkning).27  

 

I praktiken torde det vara tillräckligt att inkomma med anställningsavtal eller dylikt till 

Skatteverket och låta det ligga till grund för ett jämkningsbeslut för att inkomsten inte 

ska beskattas preliminärt i Sverige innan beskattning ägt rum.28 Anledningen till att 

beviskravet är lägre vid ett jämkningsbeslut är att det inte rör sig om slutlig skatt. Om 

den slutliga skatten är högre än enligt jämkningsbeslutet är den skattskyldige 

fortfarande betalningsskyldig för skatten.29 Vid beskattningen måste den som arbetat 

utomlands och omfattas av sexmånaders- eller ettårsregeln således lämna 

inkomstdeklaration. Den skattskyldige ska då uppge inkomsterna från utlandet och 

                                                
22 RÅ 1983 1:58. 
23 RÅ 1988 ref. 52. 
24 Se SKV 339 utgåva 13, s. 3. 
25 Se exempelvis Stenbeck, Ulrika, Sexmånaders- och ettårsregeln, Skattenytt, 1993, s. 511 (s. 4). 
26 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 619.  
27 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, SKV 399-1 utgåva 1, Elanders Sverige 
2012, s. 395. 
28 SKV 339 utgåva 13. Utgiven i november 2010. 
29http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/preliminarskatt/jamkning.4.71004e4c133e23bf6
db8000110771.html 2013-05-05. 
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lämna uppgifter som gör att Skatteverket kan bedöma om sexmånaders- eller 

ettårsregeln blir tillämplig.30 

 

2.3.2 Ettårsregeln 

 

3 kap. 9 § 2 st. IL Om vistelsen utomlands under anställningen varar 

i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för 

inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om 

detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller 

annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte 

för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar 

inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller 

inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. 

 

För sexmånadersregeln finns inget krav på att vistelsen ska ha ägt i ett och samma land 

om inkomsten i sin helhet har beskattats i verksamhetslandet. Ett sådant krav finns 

däremot för ettårsregeln, som till skillnad från sexmånadersregeln ger vid handen att 

inkomst förvärvad utomlands undgår svensk beskattning trots att den inte beskattas i 

arbetslandet om vistelsen uppgår till över ett år, 3 kap. 9 § 2 st. IL. Precis som för 

sexmånadersregeln blir dock ettårsregeln omedelbart tillämplig när den skattskyldige 

lämnat Sverige, om avsikten är att vistelsen ska vara ett år eller längre.31 

 

Skattefrihet enligt ettårsregeln ska uppstå i arbetslandet på grund av lagstiftning, 

administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal.32 Det innebär att den som beskattats 

i strid med arbetslandets lagstiftning inte kan undgå beskattning i Sverige. En regel som 

ger skattefrihet i Sverige, trots att beskattning inte sker i verksamhetslandet, motiveras 

bland annat genom att ett flertal länder inte beskattar vissa typer av inkomster. Det kan 

vara för att locka exempelvis lärare, läkare och forskare till arbete i landet eller för att 

stödja arbete som utövas av missionärer och präster. Därutöver finns proceduravtal till 

visst biståndsarbete som innebär att biståndsarbetarnas arbete är undantaget skatt. Om 
                                                
30 SKV 339 utgåva 13. Utgiven i november 2010. Se vidare om bevisbörda och beviskrav i 2.6 Om 
bevisning. 
31 Se ovan, 2.3.1. 
32Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 618. 
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Sverige då skulle beskatta det arbetet skulle det andra landets subventioner och/eller 

Sveriges bistånd gå om intet.33 

 

Beskattning på så kallad remittance-basis är möjlig i exempelvis Storbritannien och på 

Irland.34 För den skattskyldige innebär det att enbart inkomster som härrör från till 

exempel Storbritannien beskattas där och inkomster som härrör från tjänsteresor i 

utanför Storbritannien bara beskattas om de förs in till och tas upp till beskattning i 

Storbritannien.  

För en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan en kombination av 

sexmånaders- och ettårsregeln bli aktuell om denne blir beskattad på remittance-basis 

under tjänstgöringen utomlands. Sexmånadersregeln tillämpas då på inkomsterna som 

beskattats i exempelvis Storbritannien och ettårsregeln på de som inte förts in dit och 

således inte är föremål för beskattning där.35 Det är värt att notera är att reglerna om 

kortare avbrott, 3 kap. 10 § IL, utgör en gräns för hur många dagar som den 

skattskyldige kan utnyttja för tjänsteresor. 

 

2.4 Kortare avbrott 

2.4.1 Kortare avbrott, 3 kap. 10 § IL 

 

3 kap. 10 § IL Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller 

liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen 

utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i 

Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar 

sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar 

under ett och samma anställningsår. 

 

Vid tillämpning av såväl sexmånaders- som ettårsregeln är kortare avbrott i 

utlandsvistelsen för semester, tjänsteuppdrag och dylikt som inte infaller i början eller 

slutet av anställningen tillåtet. Antalet dagar som får tillbringas i Sverige är reglerat i lag 

och uppgår till sex dagar per månad eller 72 dagar per anställningsår, 3 kap. 10 § IL. 

                                                
33 Prop. 1989/90:110 s. 386.  
34 http://www.hmrc.gov.uk/international/remittance.htm 2013-05-05.  
35 Se exempelvis RÅ 2004 ref. 126. Se dock även Kammarrätten i Stockholms dom i målnr. 673-06, 
2008-09-11 och 315-06, 2008-09-11. 



 15 

Dagarna behöver inte vara jämnt utspridda. Det är tillåtet att vistas i Sverige fler dagar 

en månad och färre dagar en annan månad.36 Även om bara en del av dagen tillbringats 

utanför anställningslandet räknas det som en hel dag. Följaktligen räknas även ankomst- 

och avresedag som en hel dag utanför anställningslandet.37  

 

Antalet tillåtna dagar utanför arbetslandet per år är föreskrivet är på grund av att det 

krävs en avstämningstidpunkt för att avgöra om det är ett kortare avbrott. Hur många 

dagar som den skattskyldige vistats i Sverige i genomsnitt per månad skulle annars 

kunna hållas flytande under flera år om utlandsvistelsen är långvarig. Konsekvensen av 

det skulle bli att det inte går att avgöra om villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln 

är uppfyllda förrän efter en hemkomst flera år senare.38  

 

Bestämmelser om kortare avbrott för semester och tjänsteuppdrag vid 

utlandstjänstgöring har funnits alltsedan ettårsregeln infördes 1966. Dagens reglering 

med ett bestämt antal tillåtna dagar (72 dagar) i Sverige infördes emellertid först 1985.39 

Innan dess hade Riksskatteverkets (RSV) ställningstagande tillämpats av 

skattemyndigheter. Ställningstagandet innebar inte att ett bestämt antal dagar utgjorde 

ett kortare avbrott, utan förklarade enbart att ungefär en hemresa per månad, vid helger 

och 2-4 veckors semester var godtagbart utan att beskattning i Sverige skulle ske för 

inkomsten från utlandet. 40  Vid en summering av hemresemöjligheterna enligt 

ställningstagandet framgår att tillåtna dagar enligt det första ställningstagandet och 

lagtexten är mycket lika:  

 

En hemresa per månad, fredag-söndag – 3 dagar x 12 månader: 36 

dagar 

Vid helger (exempelvis jul, påsk, midsommar): ca 14 dagar 

Två till fyra veckors semester – mellan 14 och 28 dagar 

 

                                                
36 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 619 f. 
37 Prop. 1984/85:175 s. 30. 
38 Prop. 1984/85:175 s. 19. 
39 Prop. 1984/85:175, s. 2. 
40 RSV Dt 1972:2.10. 
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Det totala antalet dagar blir mellan 64 och 78 dagar, beroende på vilka helger som avses 

och hur många lediga dagar varje helg ger upphov till. Ställningstagandet gällde, på 

grund av frågeställningen som låg till grund för ställningstagandet, enbart vistelsetid i 

Sverige vid arbete utomlands. 

 

Kortare avbrott vid utlandstjänstgöring för vistelser i andra länder än Sverige är dock 

inte reglerat i lag. Vad gäller sexmånadersregeln uttalades det i propositionen att under 

förutsättning att anställningen fortgår utomlands är semester och tjänsteresor i länder 

utanför vistelselandet tillåtna utan att skattefriheten i Sverige enligt regeln går 

förlorad.41  

 

Ettårsregeln förutsätter dock att vistelsen äger rum i ett och samma land. Det förstås, 

enligt departementschefen, som att ”inte alltför omfattande vistelser kan tillåtas i andra 

länder” 42. Anledningen till det är risken för skatteflykt, eftersom regeln ger skattefrihet i 

Sverige på inkomsten. Om inte bundenheten till ett land fanns skulle den skattskyldige 

kunna arbeta i flera länder under så korta perioder att skattskyldighet inte uppkom i 

något av länderna enligt deras interna lagstiftning.43 

 

Departementschefen menade vidare att det inte var nödvändigt att detaljreglera antalet 

dagar, men att det, så som det framkommer i lagtexten, ska vara fråga om kortare 

avbrott. Med kortare avbrott åsyftas normalt semester samt inte alltför omfattande 

tjänsteresor. Departementschefen fortsätter med att förklara att i de fall beskattning skett 

i anställningslandet, torde dessutom mindre vikt kunna läggas vid resor till tredje land.44 

Det är oklart om det sistnämnda är menat att omfatta sexmånaders- eller ettårsregeln 

eller om det ska gälla för båda reglerna. 

 

Skulle ett avbrott utanför anställningslandet bli för långt anses vistelsen utomlands 

avbruten. Om arbetet i utlandet fortsätter efter ett sådant avbrott får en bedömning ske 

om den nya anställningsperioden uppfyller sexmånaders- eller ettårsregeln. Uppehållet 

                                                
41 Prop. 1984/85:175 s.29 f. 
42 Prop. 1984/85:175 s. 29 f. 
43 Prop. 1984/85:175 s. 20 f. 
44 Prop. 1984/85:175 s. 29 f. 
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utanför anställningslandet räknas då inte in i någon av perioderna på grund av förbudet 

mot att lägga avbrotten i början eller slutet av utlandsvistelserna.45 

 

2.4.2 Säkerhetsventilen, 3 kap. 13 § IL 

Om den skattskyldige är tvungen att avbryta tjänstgöringen utomlands i förtid eller om 

ett avbrott i vistelsen blir för långt finns risken för oväntade skatteeffekter. Uppfylls inte 

tidsrekvisiten, på sex månader respektive ett år, är huvudregeln att inkomsten ska 

beskattas i Sverige. För en skattskyldig som hade goda skäl att anta att anställningen 

utomlands skulle överstiga den i lag föreskrivna tiden och därmed undantas beskattning 

i Sverige finns därför en säkerhetsventil, 3 kap. 13 § IL. Säkerhetsventilen blir 

tillämplig ändrade förhållanden utanför den skattskyldiges kontroll uppstår under 

anställningstiden och en beskattning i Sverige skulle framstå som uppenbart oskälig.46 

Det ska röra sig om sådana oväntade händelser så som krig, strejk, sjukdom eller dylikt 

för regelns tillämpning.47 

 

Säkerhetsventilen är menad att användas restriktivt, speciellt om vistelsen i utlandet 

bara pågått en kortare tid. Eftersom avräkning alltid kan ske av utländsk skatt bör 

ventilen, enligt förarbetena, främst tillämpas när tidsvillkoren med enbart en liten 

marginal inte är uppfyllda och det beror på omständigheter utanför den skattskyldiges 

kontroll.48 Ansvaret för de ekonomiska konsekvenserna bör således i första hand ligga 

på den anställde och dennes arbetsgivare och inte på staten.49 

 

Ventilen tillämpades på en vistelse utomlands (på ett fartyg), som pågått endast 2,5 

månader, innan den avbröts på grund av sjukdom. Fallet var, enligt HFD, speciellt 

eftersom det dels rörde en anställning ombord på ett fartyg, dels var lönen beräknad 

efter förutsättningen att den var skattefri och dessutom saknade den skattskyldige 

möjligheten att gå tillbaka i tjänst efter sjukperiodens slut. Omständigheterna 

                                                
45 Prop. 1984/85:175, s. 19. 
46 RÅ 2009 ref. 84. I fallet ansågs en komplicerad förlossning och läkares inrådan att resa hem till Sverige 
som en händelse utanför den skattskyldiges kontroll, däremot bedömdes en beskattning i Sverige inte 
uppenbart oskälig. 
47 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och 
handbok i skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 619 f. 
48 Prop. 1984/85:175, s. 30 f. 
49 Prop. 1984/85:175, s. 17. 
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sammantaget gjorde att en beskattning av inkomsten skulle vara uppenbart oskälig.50 

Skatteverket har, i ett senare ställningstagande, betonat att avgörandet utgjorde ett 

specialfall eftersom det rörde en ombordanställning och att säkerhetsventilen även 

fortsättningsvis bara bör tillämpas undantagsvis om vistelsen utomlands pågått en 

kortare tid. För tillämpning av sexmånadersregeln innebär en kortare tid tre månader 

och för ettårsregeln innebär det sex månader.51 

 

2.4.3 Skatteverkets ställningstaganden om kortare avbrott  

Skatteverket har efter de senaste versionerna av ettårs- och sexmånadersregeln kommit 

med två olika ställningstagande om vad som utgör ett kortare avbrott. Båda 

ställningstagandena kom 2010, men det första ställningstagandet är numera upphävt.52 

Ställningstagandena är inte de första ställningstaganden Skatteverket lämnat inom 

området. När ettårsregeln först infördes år 1966 saknades ett lagstadgat antal dagar om 

vistelse i Sverige vid tillämpning av ettårsregeln. Dåvarande RSV drog då upp ramar för 

i vilken ordning hembesök fick ske och det ledde sedermera till lagstiftningen år 1985.53  

 

RSV var dock emot förslaget att i lagtext fastställa antalet dagar som den skattskyldige 

kunde vistas i Sverige under tjänstgöringen utomlands. Anledningen till det var att RSV 

ansåg det omöjligt att kontrollera huruvida bestämmelsen följdes i praktiken.54 RSV 

menade dessutom att den ordning som gällde i och med ställningstagandet med ett mer 

flexibelt antal dagar öppnade upp för att kunna göra bedömningar i det enskilda fallet. 55 

I ställningstagandet angav RSV att cirka en hemresa per månad och vid helger samt 2-4 

veckors semester i Sverige inte borde leda till skattskyldighet i Sverige för inkomsten 

som förvärvas i arbetslandet. 

 

I det första ställningstagandet från 2010 om kortare avbrott, uttalade sig Skatteverket 

om daglig pendling mellan arbete i ett land och boende i ett annat (båda utanför 

Sverige). Skatteverket menade att daglig pendling inte kunde anses utgöra ett kortare 

                                                
50 RÅ 1998 not. 130. Fallet rörde dåvarande specialregeln om skattefrihet genom anställning på fartyg. 
51 SKV 2010-03-22 dnr. 131 166496-10/111. 
52 SKV 2011-06-14 dnr. 131 437521-11/111. 
53 Prop. 1984/85:175 s. 18 f. 
54 Prop. 1984/85:175 s. 75. 
55 RSV Dt 1972:2.10. 
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avbrott vare sig beträffande sexmånaders- eller ettårsregeln. 56   Ställningstagandet 

motiverades med att lagtexten föreskriver vistelse utomlands i ett år under en pågående 

anställning, angående ettårsregeln. Den som dagligen pendlar vistas ju därmed i två 

länder. Skatteverket skrev vidare om sexmånadersregeln att det av förarbeten gick att 

utläsa att det visserligen gick att tillämpa sexmånadersregeln när anställningen och 

vistelsen omfattar tjänstgöring i flera länder. Däremot skulle daglig pendling göra att 

avbrotten blev så ofta förekommande att dessa inte kunde anses utgöra korta avbrott 

enligt 3 kap. 10 § IL. 

 

Ställningstagandet upphävdes under 2011 efter ett avgörande från HFD. 57  HFD 

utvecklade inte sitt eget resonemang i målet, utan fastställde Skatterättsnämndens 

förhandsbesked, vars förutsättningar i princip var identiska med dem som behandlades i 

Skatteverkets ställningstagande. Den sökande arbetade i land A men bodde på grund av 

säkerhetsskäl i land B. Nämnden ansåg att ettårsregeln kunde tillämpas i fallet med 

pendling mellan arbete och bostad i två olika länder eftersom inget krav ställs upp i 

lagtext på att vistelsen utomlands måste äga rum i verksamhetslandet.  

 

Skatteverkets andra ställningstagande angående tillämpningen av sexmånaders- och 

ettårsregeln fastställer ett maximalt antal dagar som får tillbringas i Sverige och i tredje 

land för tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. 58  Gränsen är satt till 96 dagar 

per anställningsår eller åtta dagar per månad. Antalet tillåtna dagar i Sverige och i tredje 

land motiveras av Skatteverket, vad gäller ettårsregeln, på liknande sätt som i det 

upphävda ställningstagandet. Förutsättningen enligt lagtext är att vistelsen i utlandet ska 

vara ett år i samma land. Enligt Skatteverket följer då att det kortare avbrottet inte får 

vara alltför omfattande för regelns tillämpning och att det i begreppet ”kortare avbrott” 

finns en tidsaspekt som innebär att avbrottet är så kort att det praktiskt taget går att 

bortse från det vid tillämpning av ettårsregeln.  

 

Eftersom ett kortare avbrott i förarbetena anses vara normal semester och tjänsteresor i 

inte alltför stor omfattning bör det, enligt Skatteverket, ses som en indikation på vilken 

tidsaspekt som det är fråga om. I fråga om sexmånadersregeln relaterar Skatteverket i 

                                                
56 SKV 2010-06-30 dnr. 131 433450-10/111. 
57 HFD 2011 ref. 40. 
58 SKV 2010-10-25 dnr. 131 643031-10/111. 
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ställningstagandet till såväl begränsningen i lag på antalet dagar som får tillbringas i 

Sverige (sex) som till förarbetsuttalandet om att fästa mindre vikt vid vistelse i andra 

länder än Sverige om beskattning har skett i anställningslandet. Skatteverket utvecklar 

resonemanget och skriver vidare att det sistnämnda inte betyder att det inte finns någon 

begränsning av antalet dagar som får tillbringas i tredje land. Lagstiftarens gräns på de 

sex dagar som får tillbringas i Sverige kan inte ses som en norm för vad som är ett 

kortare avbrott och det kan heller inte medföra att det utöver dem kan förekomma ett 

betydande antal dagar, enligt Skatteverket.  

 

Skatteverkets slutsats är att ett kortare avbrott vid tillämpning av både sexmånaders- 

och ettårsregeln är 96 dagar per år eller åtta dagar per månad och att ingen åtskillnad 

ska göras gällande de båda reglerna.59 Ställningstagandet har ännu inte varit föremål för 

prövning i sak i HFD. I en dom från maj 2013 fastslår dock HFD, genom ett avslag på 

ett besked från Skatterättsnämnden, att en fråga som rör kommande tjänsteresor i tredje 

land på cirka 110-130 dagar per år, utan att med säkerhet veta, inte utgör ett så klart och 

entydigt underlag att förhandsbesked kunna meddelas.60 I och med att frågan inte 

prövades i sak går det inte att dra för långtgående slutsatser av domen. Det är dock, 

enligt min mening, intressant att HFD inte direkt uttryckte att avbrottet var för långt 

med tanke på att avbrottet ändå skulle kunna överstiga gränsen i Skatteverkets 

ställningstagande med 14-34 dagar. 

 

2.4.4 Kortare avbrott i underrätter 

Innan Skatteverkets ställningstaganden från år 2010 kom avgjorde Kammarrätten i 

Stockholm två mål som rörde kortare avbrott i förhållande till sexmånaders- och 

ettårsregeln.61 Skatteverket argumenterade då inte på samma sätt i dem som i de nyare 

ställningstagandena. I det första målet, som gällde en anställning i England som varade 

mer än ett år, men med avbrott på sammanlagt 136 dagar, önskade den skattskyldige att 

tillämpa så kallade remittance-regler i England. Den skattskyldige hade därför inte fört 

in inkomsten som hänfördes till tjänstgöring utanför landet.  

 

                                                
59 Se vidare i avsnitt 3 och 4. 
60 HFD mål nr. 173-13, 2013-05-21. 
61 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 315-06, 2008-09-11 och 673-06, 2008-09-11. 
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Skatteverket medgav tillämpning av sexmånadersregeln, det vill säga att inkomst 

hänförlig till England undantogs eftersom den beskattats i England. Precis som 

kammarrätten slutligen dömde, argumenterade Skatteverket för att det inte var ett 

kortare avbrott i förhållande till ettårsregeln (men underförstått alltså till 

sexmånadersregeln) och skattefrihet kunde därmed inte komma i fråga för inkomster 

som inte remitterats till England.  

 

Argumentationen var liknande i det andra målet i kammarrätten, men bedömningen där 

var att ettårsregeln ändå blev tillämplig då det rörde sig om 88 dagar utanför England 

och att det utgjorde ett kortare avbrott i lagens mening. Kravet på att vistelsen skulle 

vara i samma land var alltså uppfyllt. 

 

I ett senare mål från Kammarrätten i Göteborg, som avgjordes efter Skatteverkets 

nämnda ställningstagande, ansågs vistelse i andra länder än anställningslandet Jordanien 

ha varit så omfattande att det inte kunde anses vara ett kortare avbrott vid tillämpning av 

sexmånadersregeln. Vistelsen i Jordanien var 134 dagar och i andra länder, inklusive 

Sverige, sammanlagt 138 dagar. 62 

 

2.5 OECD:s modellavtal 

2.5.1 Inledning 

Sexmånaders- och ettårsregeln infördes för att förenkla beskattningsarbetet för 

skattemyndigheterna när enskilda som är obegränsat skattskyldiga i Sverige arbetar 

utomlands.63 Från lagstiftarens håll eftersträvades en intern skatteregel som visserligen 

förenklade för enskilda och skattemyndigheter, men som samtidigt gjorde att Sverige 

inte gick miste om rätten att beskatta när dubbelbeskattningsavtal tillerkänt Sverige 

beskattningsrätten.64 Det som då åsyftades var ett uttryck för den så kallade gyllene 

regeln – att ett dubbelbeskattningsavtal aldrig kan utvidga ett lands beskattningsrätt 

utöver vad som finns i intern rätt.65 Lagstiftaren ville alltså ha en svensk regel som inte 

omöjliggjorde svensk beskattning av en inkomst när den enligt avtal föll på Sverige att 

beskatta. 

                                                
62 Kammarrätten i Göteborg mål nr. 2419-11, 2012-04-23. 
63 Se avsnitt 2.2. 
64 Prop. 1989/90:110 s. 385 f. 
65 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 164. 
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Sverige har ett drygt hundratal dubbelbeskattningsavtal med andra stater och när 

Sverige ingår nya avtal följer dessa i stor utsträckning OECD:s modellavtal.66 Eftersom 

avtalen kan skilja sig åt sinsemellan är det vid en undersökning av vad som ger hemvist- 

respektive källstat beskattningsrätten, när arbetstagare rör sig över gränserna, enklast att 

analysera modellavtalet. Artiklarna som är intressanta vid dubbelbeskattningssituationer 

som sker när i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer tar anställning 

utomlands är främst art. 4 om bestämmande av hemviststat och art. 15, 

fördelningsartikeln om inkomst av enskild tjänst. 67 

 

2.5.2 Artikel 4 och 15 

För en person som flyttar från Sverige och tar anställning utomlands mer än sex 

månader är det inte självklart att obegränsad skattskyldighet på grund av hemvist hinner 

uppstå i anställningslandet enligt det landets interna rätt. Det krävs relativt stark 

anknytning till en stat för att så ska ske.68 I motsvarande situation i Sverige hade en 

person med stor sannolikhet blivit obegränsat skattskyldig med tillämpning av 

bestämmelserna om stadigvarande vistelse. Den allmänna uppfattningen är att sex 

månaders stadigvarande vistelse ger upphov till obegränsad skattskyldighet i Sverige, 3 

kap. 3 § p.2 IL, men samma typ av bestämmelser förekommer inte överallt i världen. 69  

Däremot brukar skattskyldighet, enligt källstatsprincipen, uppstå för inkomst från källa i 

landet och då blir art. 15 aktuell för att lösa eventuell dubbelbeskattningsproblematik.70 

 

Om en anställning istället varar mer än ett år i ett land är det vanligare att motsvarande 

obegränsad skattskyldighet uppnås i anställningslandet på grund av bosättning där.71 

Efter så lång tid som ett år ökar dessutom sannolikheten för att anställningslandet är 

hemviststaten enligt modellavtalets art. 4. I modellavtalet bestäms i vilken av staterna 

hemvisten enligt avtalet föreligger med hjälp av tie-break-regeln i art. 4.2. Tie-break-

regeln avgör hemvisten när det föreligger anknytningspunkter till båda avtalsslutande 

                                                
66 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skatteavtal.4.34f3b0b713e2cf5455bac0.html vid 2013-05-
24 och Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 153. 
67 Här anges OECD:s modellavtals artiklar så som de ser ut efter den senaste revideringen 2010. 
68 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2 uppl., 2007, s. 23. 
69 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2 uppl., 2007, s. 32. 
70 Se nedan. 
71 Se exempelvis kommentar härom i prop. 1984/85:175 s. 21. 
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stater. Som namnet antyder har den till följd att en av staterna till slut är hemviststat 

enligt avtalet.  

 

Bedömningen om hemvist i modellavtalet sker stegvis och inleds med var bostad för 

stadigvarande förfogande finns. Om bostad finns i båda staterna föreligger hemvist där 

den skattskyldiges personliga och ekonomiska förbindelser är som starkast. 

Bedömningen fortsätter, om inte hemvist kan bestämmas, med var den skattskyldige 

stadigvarande vistas, var medborgarskap finns och om inget ger hemvist får de 

avtalsslutande staterna avgöra det genom en ömsesidig överenskommelse.72 

 

Inkomst av tjänst beskattas enligt art. 15.1 av hemviststaten om arbetet inte utförs i den 

andra staten, då får inkomsten även beskattas där. Det innebär att om en fysisk person 

som arbetar utomlands anses ha hemvist i arbetslandet, förlorar Sverige 

beskattningsrätten för inkomsten. Inkomsten anses generellt sett av OECD:s 

medlemsstater även omfatta förmåner som bostad, bil och dylikt.73 Artikel 15 är 

subsidiär till artikel 16 om styrelsearvode, artikel 18 om pension och artikel 19 om 

offentlig tjänst, vilket innebär att om en inkomst kan antas falla under både artikel 15 

och någon av de andras tillämpningsområde, så ska de sistnämnda ha företräde.74  

 

Undantaget från art. 15.1 är montörregeln i art. 15.2. Undantaget gäller alla anställda 

som utför tjänster inom ramen för sin anställning, exempelvis som säljare, byggarbetare 

och montörer, om yrkesutövningen inte faller under någon av de andra artiklarna i 

avtalet (exempelvis artiklarna som omfattar offentlig tjänst eller artister). 75 

Montörregeln innebär att endast hemviststaten får beskatta den skattskyldige om tre 

rekvisit är uppfyllda.  

 

Det första rekvisitet är att vistelsen inte får överstiga 183 dagar under ett beskattningsår 

i landet där arbetet utförs. I linje med artikelns ordalydelse räknas alla dagar om till 

heldagar i arbetslandet, även ankomst- och avresedag.76 Det andra rekvisitet för att 

                                                
72 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 168 f. 
73 OECD Income and Capital Model Convention and Commentary (2010), art. 15, p. 2.1. 
74 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 184 f. 
75 OECD Income and Capital Model Convention and Commentary (2010), art. 15, p. 3. 
76 ”Days of physical presence”-metoden, OECD Income and Capital Model Convention and Commentary 
(2010), art. 15, p. 4. 
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montörregeln ska vara tillämplig är att lönen till den anställde inte ska utbetalas av en 

arbetsgivare som har sitt hemvist i landet där den anställde utför det tillfälliga arbetet. 

Enligt det tredje rekvisitet får lönen inte heller belasta ett till arbetsgivaren hörande fast 

driftställe i arbetslandet. 

 

2.6 Om bevisning 

Bevisbördan i skattemål är fördelad mellan parterna.77 Det innebär att den skattskyldige 

har bevisbördan för sina rättigheter och Skatteverket har bevisbördan för den 

skattskyldiges skyldigheter. Den part som bär bevisbördan ska normalt se till att de 

bevis som är nödvändiga för bevisbördans uppfyllande blir införda i det aktuella 

målet.78 Följaktligen ligger utredningsbördan på den skattskyldige vad gäller kostnader 

som avdrag yrkas för och på Skatteverket rörande intäkter som beskattning ska ske av.79 

I praktiken innebär det att kvitton eller dylikt bör uppvisas för att styrka de eventuella 

kostnaderna som avdraget avser. 

 

Beträffande sexmånaders- och ettårsregeln kan urskiljas två situationer som kan kräva 

framläggande av bevisning på ett eller annat sätt. Den första situationen är den initiala 

tillämpningen av sexmånaders- eller ettårsregeln. Det är alltså bevisning som ska stödja 

den skattskyldiges yrkande om att sexmånaders- eller ettårsregeln är tillämplig på 

utlandstjänstgöringen och bör leda till befrielse från skattskyldighet i Sverige för 

inkomsten. Den andra situationen som kan aktualiseras och kräva bevisning är den när 

tveksamhet råder om sexmånaders- eller ettårsregeln går att tillämpa på grund av att för 

många dagar vistats i annat land än anställningslandet, med andra ord: att ett kortare 

avbrott blivit för långt. 

 

I den första situationen är det den skattskyldige som vid den slutliga beskattningen ska 

visa att beskattning av inkomsten skett i utlandet. Till skillnad från vid det preliminära 

beslutet om ändrad beräkning av skatt (jämkningsbeslutet), där den skattskyldige enbart 

                                                
77 Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, Norstedts 
Juridik 2003, s. 62. 
78 Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, Norstedts 
Juridik 2003, s. 80. 
79 Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, Norstedts 
Juridik 2003, s. 84. 
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behövde visa att anställning förelåg med hjälp av ett anställningskontrakt eller dylikt,80 

krävs nu istället uppvisande av kvitto eller intyg som visar att slutlig inkomstskatt tagits 

ut på inkomsten i arbetslandet. 81  Kvittot eller intyget ska vara från motsvarande 

beskattningsmyndighet i arbetslandet. För skattefrihet i Sverige med tillämpning av 

ettårsregeln ska den skattskyldige dessutom visa att skattebefrielsen i arbetslandet 

uppkommit på grund av intern lagstiftning, avtal eller beslut av en behörig myndighet i 

arbetslandet.82 

 

Om den skattskyldige inte hinner få ett beslut om slutlig skatt från arbetslandet, 

beträffande tjänstgöringen i det landet, är det tillräckligt för den skattskyldige att göra 

det sannolikt att, när ett beslut har fattats i arbetslandet kommer, förutsättningarna för 

skattefrihet i Sverige vara uppfyllda enligt sexmånaders- eller ettårsregeln.83 Att något 

ska bedömas som sannolikt är ett relativt lågt beviskrav.84 

 

I den andra situationen, som ju till viss del hänger ihop med den första situationen, är 

frågan om det är Skatteverket eller den skattskyldige som har bevisbördan för att visa 

att avbrott för vistelse eller tjänstgöring i andra länder än arbetslandet inte blivit för 

långt. Med hänsyn till att sexmånadersregeln (och även ettårsregeln) bygger på att den 

skattskyldige inte får vistas mer än ett visst antal dagar i andra länder än arbetslandet 

uppstår såklart kontrollproblem. Därför är det den skattskyldige som har att visa att 

vistelsen utomlands pågått tillräckligt länge för att skattefrihet ska uppstå. 85  Den 

skattskyldige har möjlighet att visa hur lång tid vistelsen i arbetslandet varit genom 

uppvisande av till exempel flygbiljetter, anställningskontrakt eller lönespecifikationer. 

 

Kravet på den bevisning som ska uppvisas för tillämpning av sexmånaders- eller 

ettårsregeln får dock inte ställas för högt, utan omständigheter i det enskilda fallet måste 

beaktas. För en skattskyldig som arbetat i Ryssland och gjort avbrott för resor i Sverige 

                                                
80 Se ovan 2.3.1. 
81 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, SKV 399-1 utgåva 1, Elanders Sverige 
2012, s. 395. 
82 Prop. 1989/90:110 s. 386 f. 
83 56 kap. 4 § Skatteförfarandelagen (2011:1244). 
84 Jmf. Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, 
Norstedts Juridik 2003, s. 93 f. 
85 Ds Fi 1984:6 s. 45. 
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och andra länder var det tillräckligt att presentera flygbiljetter och passhandlingar för att 

på så sätt visa att avbrottet inte var för långt.86 

 

2.7 Sammanfattning 

Sexmånaders- och ettåregeln är interna svenska skatteregler som har till syfte att 

motverka dubbelbeskattning på tjänsteinkomst. De har tillkommit för att förenkla 

beskattningsarbetet för skattemyndigheter och för att enskilda skattskyldiga lättare ska 

kunna förutse hur tillfällig tjänstgöring utomlands kommer att beskattas. Det är dock 

inte meningen att reglerna ska inskränka Sveriges möjlighet att beskatta 

tjänsteinkomster när dubbelbeskattningsavtal ger Sverige beskattningsrätten.  

 

Sexmånadersregeln är tillämplig när en person, som är obegränsat skattskyldig i 

Sverige, tjänstgör utomlands och arbetet utomlands pågår i minst sex månader och 

inkomsten beskattas i arbetslandet. Ettårsregeln är å sin sida tillämplig när arbetet 

utomlands pågår ett år eller längre och oavsett om inkomsten beskattas i arbetslandet 

eller ej. Både sexmånaders- och ettårsregeln ger vid handen att inkomsten undantas 

beskattning i Sverige (exempt). 

 

Skattskyldiga som tjänstgör utomlands och tillämpar sexmånaders- eller ettårsregeln har 

möjlighet att göra kortare avbrott från vistelsen i arbetslandet utan att skattefriheten går 

förlorad. Antalet dagar som får tillbringas i Sverige regleras i lag och uppgår till sex 

dagar per månad eller 72 dagar per år. Det motsvarar i princip en hemresa per månad, 

vistelse i Sverige över de stora helgerna och några veckors semester. 

 

Hur många dagar som därutöver får tillbringas i tredje land är dock inte reglerat. I 

propositionen skrivs att normal semester och inte alltför omfattande tjänsteresor är 

tillåtet enligt båda reglerna och Skatteverket skriver i sitt ställningstagande att ett 

kortare avbrott därmed inte kan överstiga åtta dagar per månad eller 96 dagar per år. 

 

Det är således oklart vad ett kortare avbrott innebär och hur långt det är. För 

skattskyldiga fysiska personer skapar det en osäkerhet om huruvida beskattning i 

                                                
86 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 4661-10, 2011-10-20. 
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Sverige kommer ske eller inte, vilket är raka motsatsen till syftet med sexmånaders- och 

ettårsregeln.   
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SÄRSKILD DEL 

3. Vad innebär ett kortare avbrott? 
3.1 Inledning 

I följande kapitel ska jag först undersöka vilka hänsyn som bör tas vid bestämmande av 

vad som utgör ett kortare avbrott vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. 

Inbegripet i den frågeställningen är dels vilken inverkan dubbelbeskattningsavtal bör ha, 

men även vilken inverkan praktiska aspekter som att underlätta beskattningsarbetet har. 

Dessutom ska jag undersöka vilka effekter för näringslivet sexmånaders- och 

ettårsregeln kan få.  

 

Jag kommer därefter fortsätta med att utreda skillnaderna mellan sexmånaders- och 

ettårsregeln, för att se om skillnaderna bör leda till att ett kortare avbrott för vistelse i 

annat land än anställningslandet bör bestämmas på olika sätt reglerna sinsemellan. 

Slutligen kommer jag analysera om den skattskyldiges anledning till vistelsen i tredje 

land ska spela någon roll vid bedömningen av hur långt avbrottet kan vara för en fortsatt 

tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln.  

 

3.2 Vad bör hänsyn tas till vid bestämmande av vad som är ett kortare avbrott? 

3.2.1 Dubbelbeskattningsavtal - OECD:s modellavtal 

När ettårsregeln först infördes år 1966 påpekades av dubbelbeskattningssakkunniga att 

ett krav på att den skattskyldige uppehållit sig i ett främmande land borde uppställas.87 

Ettårsregeln skulle inte, enligt dem, vara tillämplig när den skattskyldige reser omkring 

i ett flertal länder och vistelsen i ett specifikt land inte uppgår till ett år eller mer.88 

Departementschefen tillade därefter att enligt internationell sedvänja anses 

vistelselandet få beskattningsrätten när en anställning där varar ett år eller mer och 

enligt dubbelbeskattningsavtal får vistelselandet ofta beskattningsrätten i sådana fall så 

snart som efter sex månader.89  

 

                                                
87 Se avsnitt 2.2. 
88 Prop. 1966:127, s. 29. 
89 Prop. 1966:127, s. 50 f. 
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De sakkunniga vidhöll även att inkomster som svenska skattskyldiga erhåller under 

utlandsvistelser som härrör från svenska staten skulle undantas tillämpningen av 

ettårsregeln. Det skedde med en hänvisning till att dubbelbeskattningsavtal ger den 

utbetalande staten rätten att beskatta sådana inkomster.90  

 

Vid införandet av den första sexmånadersregeln blev kopplingen till 

dubbelbeskattningsavtalen ännu tydligare. Det uttrycktes explicit att den föreslagna 

sexmånadersregeln var väl koordinerat med OECD:s modellavtal och att målet med 

regeln var att Sverige skulle behålla beskattningsrätten när den exklusivt tilldelades 

Sverige enligt dubbelbeskattningsavtal. 91 Sexmånadersregeln blev därför tillämplig när 

personen som arbetade utomlands fick sin lön från en arbetsgivare som drev rörelse i 

landet eller som hade fast driftställe där. 

  

Det är inte bara sexmånaders- och ettårsregeln som har kopplingar till 

dubbelbeskattningsavtal. Även på andra ställen i svensk lagstiftning visas prov på 

inflytande av internationella åtaganden. Montörregeln i OECD:s modellavtal art. 15.2, 

har exempelvis sin svenska motsvarighet i 6 §, lag (1991:586) om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta (SINK).92 SINK tillämpas på begränsat skattskyldiga personer i 

Sverige och 6 § i SINK är i princip en spegelbild av modellavtalets montörregel.93 

Således är det en intern regel som begränsar Sveriges rätt att beskatta personer som 

arbetar i Sverige mindre än 183 dagar och som erhåller lön från en arbetsgivare som 

varken har hemvist eller fast driftställe i Sverige. Till skillnad från sexmånaders- och 

ettårsregeln tillämpas 6 § SINK för begränsat skattskyldiga som arbetar i Sverige och 

inte för obegränsat skattskyldiga som arbetar utomlands. 

 

Sverige måste anpassa sina beskattningsanspråk efter hur andra stater utformar sina 

beskattningsanspråk. Att låta modellavtalet, som Sverige i hög utsträckning följer när 

nya dubbelbeskattningsavtal ska ingås, utgöra en grund för utformningen av regler för 

beskattningsanspråken är därmed naturligt. Att Sverige har följt den ordning som anges 

i modellavtalet som grund för de svenska reglerna går att se genom reglernas 

                                                
90 Se exempelvis OECD:s modellavtal art. 19. 
91 1984/85:175, s. 20 ff. 
92 Se även ovan 2.5.2. 
93 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2007, s. 45. 
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utformning, både idag och hur de utformats historiskt. Sexmånadersregeln tar vid där 

montörregelns tillämpningsområde slutar och ettårsregeln blir tillämplig när ett 

eventuellt dubbelbeskattningsavtal ändå hade gett arbetslandet beskattningsrätten. Dessa 

interna regler återspeglar därmed Sveriges internationella åtaganden, vilket blir än 

tydligare när man ser att Sverige behåller beskattningsrätten för löner som utbetalas som 

ersättning för en offentlig tjänst i landet.  

 

Vare sig i modellavtalet eller i ingångna dubbelbeskattningsavtal regleras det hur många 

dagar som bör utgöra ett kortare avbrott. Avbrott för vistelser i andra länder berörs över 

huvud taget inte. Det bör, enligt mig, ses som en fingervisning om att det för 

tillämpning av reglerna enligt modellavtalet är oväsentligt om dagar tillbringas utanför 

arbetslandet eller inte, så länge inkomsterna beskattas där på grund av att en person är 

där så länge att den blir obegränsat skattskyldig. 

 

3.2.2  Att förenkla beskattningsarbetet 

Allteftersom det blir vanligare att skattskyldiga arbetar utomlands och länderna som de 

skattskyldiga arbetar i blir fler, krävs regler som gör att utredningsbördan inte blir 

orimlig för Skatteverket. För att Skatteverket inte ska tvingas tillämpa olika 

dubbelbeskattningsavtal för varje enskilt land som arbete under kortare perioder skett i, 

blir regler motsvarande sexmånaders- och ettårsregeln nödvändiga. Att en förenkling av 

beskattningsarbetet behövdes, uppmärksammades redan vid ettårsregelns införande 

1966.94 Det uppmärksammades även fortsättningsvis vid ändringar av regeln såväl som 

vid det senare införandet av sexmånadersregeln.95 

 

I linje med syftet att förenkla har Skatteverket (tidigare RSV) utformat flera 

ställningstaganden 96 . De har tydliga drag av ståndpunkter som underlättar för 

Skatteverket själv, exempelvis är ett angivande av ett bestämt antal dagar betydligt 

lättare för den enskilde skattehandläggaren att tillämpa än en flytande gräns där ett 

flertal olika övervägande måste göras i varje enskilt fall.97  

                                                
94 Prop. 1966:127, s. 50. 
95 Se prop. 1984/85:175, s. 16 och 1989/90:110, s. 385.  
96 Se ovan 2.4.3. 
97 Jämför dock med det första ställningstagandet om kortare avbrott för vistelse i Sverige, RSV Dt 
1972:2.10. Där ansåg RSV att en mer flexibel lösning var att föredra framför ett bestämt antal dagar på 
grund av svårigheter med bevisning.  
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Även bevisbördans placering är till viss del ägnad att förenkla beskattningsarbetet för 

Skatteverket. Det är den skattskyldige som ska lämna upplysningar som gör det möjligt 

för Skatteverket att bedöma om sexmånaders- eller ettårsregeln ska tillämpas. Den 

skattskyldige ska kunna visa att beskattning skett i arbetslandet, till exempel genom att 

visa intyg på inbetald slutlig skatt och visa att utlandsvistelsen varat i minst sex 

månader eller ett år.98  

 

En konsekvens av att beskattningsarbetet förenklas genom materiell lagstiftning, som 

skett genom införandet av sexmånaders- och ettårsregeln och regeln om kortare avbrott, 

är att bedömningar i enskilda fall riskerar att bli mindre flexibla och på gränsen till 

oskäliga. Genom att i lag ange det maximala antalet dagar som får vistas i Sverige 

uppnås visserligen tydlighet och likformighet i bedömningen hos Skatteverket, men det 

medför också att behovet av en säkerhetsventil ökar för att resultatet för enskilda inte 

stundvis ska bli orimligt.  

 

Det är intressant att se hur Skatteverket har ändrat sin inställning, från att tidigare ha 

önskat ett mer flexibelt antal dagar för hemresor och inte fasta gränser i lagstiftningen, 

till att nu självmant ge ut ställningstaganden med just fasta gränser.99 Den ändrade 

inställningen kan till viss del bero på att bevisbördans placering genom åren blivit 

tydligare och det är den skattskyldige som ska visa att denne vistats tillräckligt länge i 

arbetslandet för att bli skattebefriad i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln.  

 

Ur legalitetssynpunkt, ingen skatt utan stöd i lag, krävs lagstöd för de skatter som tas ut 

på inkomster, eftersom det gör att beskattningen har en legitim grund.100 Det kan vara 

problematiskt att enbart ha en slags ramlagstiftning och sen låta Skatteverket efter eget 

skön utforma ställningstaganden om hur reglerna ska tillämpas. Om ställningstaganden 

från Skatteverket däremot håller sig inom lagens ramar och inte utvidgar eller tillför den 

nya rekvisit borde de inte, enligt min mening, utgöra något problem i 

legalitetshänseende. 

                                                
98 Prop. 1989/90:110 s. 386. 
99 Jämför prop. 1984/85:175, s. 75 med SKV 2010-10-25 dnr. 131 643031-10/111. 
100 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, Stockholm, 1995, s. 2 
ff. 
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Ställningstagandet, som anger 96 dagar per år som maximalt antal dagar utanför 

arbetslandet, 101  underlättar beskattningsarbetet för Skatteverket såtillvida att alla 

handläggare har samma åsikt vid bedömningen av enskilda inkomstdeklarationer. 

Ställningstagandet har dock inget uttalat syfte att medverka till en förenkling av 

beskattningsarbetet, frågan är om det materiella innehållet i ställningstagandet inte 

snarare gör arbetet svårare för Skatteverket. Det torde nämligen vara svårt att få fram 

exakt information om hur en skattskyldig rest utanför arbetslandet om den skattskyldige 

själv inte vill uppge det. 

 

3.2.3 Att förenkla för näringslivet och enskilda  

Sexmånaders- och ettårsregeln har alltsedan de infördes i svensk lag syftat till att 

underlätta för skattskyldiga att förutse och bedöma de skattemässiga konsekvenserna 

som eventuell tjänstgöring utomlands har på deras ekonomi. När ettårsregeln först 

infördes år 1966 var förhoppningen att genom tydligare regler för enskilda arbetstagare 

dessutom skapa gynnsammare förutsättningar för näringslivet att rekrytera svensk 

personal till dotterbolag utomlands.102 Det ansågs viktigt för det svenska näringslivet, 

som var starkt beroende av den internationella marknaden, att reglerna om 

skattskyldighet blev mer liberala och lättillämpade.103  

 

Vid lagändringen år 1984 förtydligades att Sveriges höga skatteuttag på arbetsinkomster 

motiverade regler som sexmånaders- och ettårsregeln för att svenska företag som 

verkade utomlands skulle stå sig i den internationella konkurrensen. Sexmånaders- och 

ettårsregeln skulle således leda till lägre lönekostnader för företagen eftersom företagen 

inte behövde kompensera det höga svenska skatteuttaget med högre löner för de 

anställda som var utsända från Sverige.104 Reglerna skulle även göra det enklare för de 

svenska företagen att locka med sig svensk personal till dotterbolag i utlandet om det 

blev ekonomiskt gynnsammare för personalen. Det ansågs nödvändigt att det utgick 

ekonomisk kompensation eftersom det blev vanligare att båda makarna i familjen 

                                                
101 SKV 2010-10-25 dnr. 131 643031-10/111. 
102 Prop. 1966:127, s. 51. 
103 Prop. 1966:127, s. 26. 
104 Prop. 1984/85:175, s. 15 f. 
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förvärvsarbetade och kostnaderna ökade mer än tidigare om bara ena maken 

tjänstgjorde utomlands. 

 

Att sexmånaders- och ettårsregeln skulle ha näringslivsfrämjande motiv som att 

understödja svensk varu- och tjänsteexport förnekades emellertid vid nästkommande 

lagändring. 105  Det förtydligades att reglerna skulle förenkla det praktiska 

beskattningsarbetet och inte subventionera export. Därefter har de näringslivsfrämjande 

motiven för sexmånaders- och ettårsregeln inte dykt upp igen i diskussionen kring 

reglerna och jag drar därför slutsatsen att de är överspelade och inte längre bör ses som 

en variabel vid en analys av reglerna. Däremot syftar reglerna alltså fortfarande till att 

enskilda ska ha möjlighet att genom interna svenska skatteregler avgöra sin 

skattskyldighet i Sverige vid tjänstgöring utomlands.  

 

3.3 Är det skillnad på vad som utgör ett kortare avbrott enligt sexmånadersregeln 

respektive enligt ettårsregeln? 

3.3.1 Inledning 

Sexmånaders- och ettårsregeln är två separata regler som ryms i samma lagrum och som 

ger vid handen att utländska inkomster inte beskattas i Sverige, men vars 

tillämpningsområde till viss del skiljer sig åt. Reglerna har införts vid olika tillfällen och 

delvis olika motiveringar föreligger för deras existens. Trots det buntas reglerna ofta 

ihop och det är i vissa fall oklart om en motivering från domstol, part, Skatteverket eller 

lagstiftaren syftar på ettårsregeln, sexmånadersregeln eller om motiveringen är 

densamma för båda reglerna.  

 

I exempelvis Skatteverkets ställningstagande från 2010-10-25 hänvisas till prop. 

1984/85:175 s. 29-30. I ställningstagandet beskrivs hur det i förarbetena sägs att vad 

gäller sexmånadersregeln bör mindre vikt fästas vid vistelsetid i andra länder än Sverige 

om beskattning helt klart skett i anställningslandet. Uttalandet i propositionen skulle 

dock även kunna tolkas som att det gäller ettårsregeln eftersom motiveringen delvis 

skrivits ihop. Den senare linjen valde kammarrätten i Stockholm i mål nr. 797-07, 2007-

10-30. 

 

                                                
105 Prop. 1989/90:110, s. 385. 
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I detta kapitel kommer jag undersöka i vilka delar som reglerna bör skiljas åt och i vilka 

delar reglerna borde tillämpas mer lika.  

 

3.3.2 Förutsättningarna för skattefrihet 

För sexmånadersregeln gäller att arbete kan ske i flera olika länder så länge som den 

totala tiden i utlandet överstiger sex månader och beskattning sker där arbetet utförs. 

Sexmånadersregeln är tillämplig i de allra flesta fall när skattskyldiga arbetar utomlands 

eftersom det bara är undantagsvis beskattning inte sker för arbetsinkomsten och 

ettårsregeln behöver tillämpas. 

 

För skattefrihet enligt ettårsregeln krävs att vistelsen utomlands under anställningen 

varar minst ett år i samma land. Till skillnad från sexmånadersregeln är regeln bunden 

till att vistelsen utomlands är i ett land eftersom den skattskyldige annars skulle kunna 

arbeta i flera länder utan att bli skattskyldigt i enligt intern lagstiftning i något av dem. 

 

Efter ett avgörande från HFD står det dock klart att vistelsen och anställningen inte 

behöver äga rum i samma land för tillämpning av ettårsregeln, utan det är möjligt att 

dagligen pendla mellan två länder och att ändå uppnå skattefrihet för inkomsten i 

Sverige. 106  Det motiverades av Skatterättsnämnden, vars motivering HFD alltså 

fastställde, med att det av ettårsregeln, som ettårsregeln kommer till uttryck i lagtexten, 

inte kan utläsas ett krav på att vistelsen utomlands under anställningen ska äga rum i 

verksamhetslandet.  

 

HFD:s avgörande är intressant eftersom uttalandet om att vistelsen utomlands inte 

behöver äga rum i verksamhetslandet till viss del går emot förarbetsuttalanden eller i 

vart fall utvidgar dem.107 Att särskilja vad som utgör vistelse från vad som är arbete har 

nämligen inte skett innan HFD:s avgörande. Om det beror på en medveten strategi, att 

lagstiftaren inte menade att ettårsregeln skulle vara tillämplig på en dylik situation eller 

om det bara är ett förbiseende är oklart.108 

 

                                                
106 HFD 2011 ref. 40. 
107 Se ovan 2.2 och 2.3. 
108 Se till exempel prop. 1989/90:110. 
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Avgörandet innebär därför att förutsättningarna för skattefrihet och vilka kortare avbrott 

den skattskyldige kan göra under tjänstgöringen utomlands är delvis oklara. Att under 

tjänstgöring utomlands vara i olika länder var något som innan HFD:s avgörande var 

förbehållet skattskyldiga som tillämpade sexmånadersregeln för skattefrihet i Sverige.  

 

Enligt min mening blir resultatet smått besynnerligt om en person, som pendlar mellan 

två länder där ingen beskattning alls sker, ska undgå beskattning i Sverige efter 

tillämpning av ettårsregeln medan en person, som arbetar och blir beskattad i ett land 

men på grund av ett stort antal tjänsteresor ändå blir skattskyldig i Sverige för 

inkomsten för att resorna överstiger vad som kan anses utgöra ett kortare avbrott.109 

 

3.4 Påverkar anledningen till vistelsen i tredje land bedömningen av vad som utgör ett 

kortare avbrott? 

I HFD 2011 ref. 40 uppgav den skattskyldige att anledningen till pendlingen mellan de 

två länderna var säkerhetsskäl.110 I prop. 1984/85:175 förklaras att besök i Sverige ska 

vara föranledda av tjänsten i utlandet så att den skattskyldige inte samtidigt uppehåller 

en tjänst i Sverige. 111  Och i prop. 1966:127 undantogs handelsresande och 

marknadsundersökare från ettårsregelns tillämpningsområde. Det väcker därför frågan 

om anledningen till vistelse i annat land än anställningslandet har betydelse för 

tillämpningen av sexmånaders- eller ettårsregeln.112  

 

Det korta svaret på frågan torde vara nej. HFD avgjorde målet utan att ta hänsyn till 

vilka skäl som gjorde att den skattskyldige var tvungen att pendla. 113  Om den 

skattskyldige samtidigt uppehåller en tjänst i Sverige beskattas inkomsterna från den 

tjänsten i Sverige, enligt huvudregeln och inga problem uppstår i förhållande till 

tjänsten i utlandet och den potentiella skattefriheten där. Dessutom är antagligen 

anledningen till att handelsresande undantogs från ettårsregeln att de reser runt i flera 

olika länder och att skattskyldighet inte hinner uppstå i utlandet. 

 

                                                
109 Se även avsnitt 4. 
110 Även piloten i HFD mål nr. 173-13, 2013-05-21, angav att mellanlandningarna var av just 
säkerhetsskäl. 
111 Prop. 1984/85:175, s. 29. 
112 Prop. 1966:127 s. 51. 
113 HFD 2011 ref. 40. 
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Även om svaret på frågan är nej - anledningen till vistelsen i tredje land saknar 

betydelse, så har skälen till varför vistelsen i anställningslandet blivit kortare än planerat 

betydelse när det gäller säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL. Det är därför vanligt att vid 

beslut och domar om tillämpningen av sexmånaders- eller ettårsregeln olika typer av 

ömmande omständigheter tas upp av den skattskyldiga. Skälen blir nämligen viktiga om 

förstahandsyrkandet, som ofta är en renodlad tillämpning av sexmånaders- eller 

ettårsregeln, inte godtas av Skatteverket eller rätten och säkerhetsventilen istället kan 

tillämpas.  

 

3.5 Sammanfattning 

Vid bestämmande av vad som utgör ett kortare avbrott enligt sexmånaders- eller 

ettårsregeln bör hänsyn tas till de ramar som sätts upp av dubbelbeskattningsavtalen 

som Sverige ingår med andra länder. Det är viktigt, inte bara för att Sverige ska framstå 

som en god avtalspart, utan även för att Sverige faktiskt kunna utnyttja 

beskattningsrätten till inkomsten när den tillfaller landet enligt 

dubbelbeskattningsavtalen. I dubbelbeskattningsavtalen finns dock inget som ger 

praktisk vägledning för att utreda den svenska konstruktionen med kortare avbrott. 

Dubbelbeskattningsavtalen avgör bara vilket land, som genom starkast anknytning till 

inkomsten eller den skattskyldige personen, har rätt att beskatta inkomsten. 

 

För underlätta beskattningsarbetet, så som från början var tänkt, har Skatteverket 

utformat ställningstaganden om det kortare avbrott som är tillåtet enligt sexmånaders- 

och ettårsregeln. På grund av svårigheter med bevisning är det dock min uppfattning att 

det materiella innehållet i ställningstagandet inte nämnvärt förenklar beskattningsarbetet 

för Skatteverket. 

 

Vidare är förutsättningarna för skattefrihet i Sverige något oklara vad gäller 

tillämpningen av ettårsregeln. Efter ett avgörande från HFD behöver vistelsen och 

arbetet utomlands inte äga rum i samma land för en tillämpning av ettårsregeln, vilket 

antogs vara fallet innan.114   

                                                
114 HFD 2011 ref. 40. 
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4. Analys, slutsatser och hur långt är egentligen ett kortare avbrott? 
4.1 Inledning 

I följande kapitel avser jag att närmare analysera HFD:s avgörande från 2011 för att 

undersöka vilka konsekvenser det ger och vilken påverkan det får på vad som utgör ett 

kortare avbrott.  

 

Vidare analyserar jag även tillämpningen av ettårsregeln vid beskattning på remittance-

basis i arbetslandet för att sedan komma till uppsatsens kärna där jag utreder hur långt 

ett kortare avbrott är och om Skatteverkets ställningstagande därmed är att anse som 

gällande rätt. 

 

4.2 HFD 2011 ref. 40 

Förutsättningarna för avgörandet år 2011 var att den skattskyldige vistades i princip 

exakt lika mycket i två olika länder utanför Sverige och båda länderna tog, i den 

skattskyldiges fall, ut 0 procent i inkomstskatt. Den skattskyldige arbetade i det ena 

landet men bodde av säkerhetsskäl i det andra landet och pendlade varje dag mellan de 

båda länderna. HFD ansåg att ettårsregeln kunde tillämpas på situationen115.  

 

Om ett dubbelbeskattningsavtal istället tillämpats på situationen mot vilket som helst av 

länderna hade Sverige med stor sannolikhet inte ansetts vara hemviststat, enligt art. 4 

eller annars haft rätt att beskatta inkomsten enligt art. 15.116 Den skattskyldige hade 

nämligen, under dessa mycket förenklade förutsättningar, haft starkare anknytning, än 

till Sverige, till såväl den ena staten, på grund av arbetet där, som till den andra staten 

på grund av boende.  

 

Inom den internationella skatterätten kontrolleras den interna rätten i ett första steg för 

att se om skattskyldighet för viss inkomst föreligger. Enligt den gyllene regeln kan 

nämligen aldrig ett dubbelbeskattningsavtal utsträcka en stats interna skatteanspråk. Det 

var med det i åtanke som lagstiftaren önskade att sexmånaders- och ettårsregeln inte 

gjorde att Sverige gick miste om beskattningsrätt när den tilldelades Sverige enligt 

avtalen. 

                                                
115 Se ovan, 3.3.2. 
116 Artikelnumrering enligt OECD:s modellavtal. 
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I målet går det att urskilja en relativt strikt tillämpning av legalitetsprincipen, ingen 

skatt utan stöd i lag, det innebar att lagen tillämpades ordagrant, som den framkommer i 

lagtexten, utan närmare analys av andra rättskällor. När HFD därefter slår fast att 

ettårsregeln kan tillämpas när en skattskyldig pendlar mellan två länder, utvidgas en 

svensk intern skatteregel och begränsar Sveriges beskattningsrätt utåt. Om en situation 

uppstår i ett liknande fall där skattskyldighet inte alls uppnås i vare sig 

anställningslandet eller boendelandet har Sverige inte längre rätt enligt en intern 

skatteregel att beskatta inkomsten.  

 

Faktum är att avgörandet öppnar upp för nästan precis en sådan situation som 

lagstiftaren ville undvika genom kravet på vistelse i ett och samma land, nämligen att 

den skattskyldige kan gå fri från inkomstskatt i flera länder. Om exempelvis staten där 

den skattskyldige bor tillämpar en strikt variant av källstatsprincipen, där skatt bara tas 

ut på inkomst från källa i landet, och staten där den skattskyldige arbetar en strikt 

variant av hemvistprincipen uppstår inte skattskyldighet i något av länderna. 

 

Utgången blir, enligt min mening, korrekt i det aktuella fallet med pendling. Den 

skattskyldiges inkomst av tjänstgöringen utomlands borde inte bli beskattad i Sverige. 

Däremot anser jag att HFD borde ha låtit ettårsregeln varit förbehållen vistelser som 

varar i bara ett land. HFD hade alltså, med sannolikt precis samma resultat, kunnat 

tillämpa dubbelbeskattningsavtal på situationen med pendling. 

 

Följdfrågan till avgörandet är om vistelsen i landet där den skattskyldige bodde bör 

räknas som ett kortare avbrott (ett kortare avbrott som då blir ca 365 dagar) eller om det 

bör ses som något helt annat. 

 

4.3 Remittance-regler 

Svenska obegränsat skattskyldiga fysiska personer som bor och arbetar i länder som har 

så kallade remittance-regler, exempelvis Storbritannien, kan tillämpa en kombination av 

sexmånaders- och ettårsregeln.117 Det innebär att sexmånadersregeln tillämpas på de 

inkomster som beskattas i Storbritannien och, om vistelsen i Storbritannien överstiger 

                                                
117 Se även avsnitt 2.3.2. 
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ett år, ettårsregeln tillämpas på de inkomster som intjänats utanför Storbritannien och 

inte remitterats dit. 

 

Som jag ser det skiljer sig situationen där ettårsregeln tillämpas på skattskyldiga som 

pendlar mellan landet där de bor och landet där de arbetar från situationen där 

skattskyldiga kan tillämpa remittance-regler. I fallet med pendling argumenteras det av 

HFD för en tillämpning av ettårsregeln på grund av att det inte framkommer av lagtext 

att vistelsen och arbetet måste ske i samma land. När det däremot gäller tillämpning av 

ettårsregeln vid beskattning i utlandet på remittance-basis saknas sådan argumentation. 

 

Jag finner det något besynnerligt att tillämpning av ettårsregeln vid beskattning på 

remittance-basis sker så pass lättvindigt som i Kammarrätten i Stockholms dom från 

2008.118 Inkomsten som undantogs beskattning i Sverige med hjälp av ettårsregeln hade 

i det fallet inte intjänats i Storbritannien och det var just därför den undantogs 

beskattning i Storbritannien. Till viss del rimmar utfallet illa med kravet på att vistelsen 

ska vara i ett land för tillämpning av ettårsregeln, men å andra sidan understeg tiden 

utanför Storbritannien vad som ansågs vara ett kortare avbrott. 

 

Slutligen kan tilläggas att det främst lär vara skattskyldiga som omfattas av remittance-

regler i arbetslandet som har incitament att ta upp vilka dagar som tillbringats utanför 

arbetslandet i den svenska deklarationen. De är nämligen de enda som har något att 

vinna på att ange exakta dagar eftersom de dagarna ju undantas beskattning i 

arbetslandet. 

 

4.4 Kortare avbrott 

4.4.1 Hur långt är ett kortare avbrott? 

Interna skatteregler likt sexmånaders- och ettårsregeln som behandlar internationella 

förhållanden står inte helt fria där hänsyn inte behöver tas till internationella åtaganden. 

Om Sverige utformar en regel som strider mot ingångna dubbelbeskattningsavtal 

uppstår problem med regelkollision vid tillämpning av den interna regeln. HFD dömde, 

i ett mycket kritiserat mål, att vid den typen av regelkonkurrens mellan ett 

dubbelbeskattningsavtal och en intern skatteregel ska den interna regeln som tillkommit 

                                                
118 Kammarrätten i Stockholm mål nr. 673-06, 2008-09-11. 
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senare och mer specifikt behandlar den uppkomna situationen tillämpas istället för 

dubbelbeskattningsavtalet.119 

 

Problemet med HFD:s generella uttalande om hur svensk intern rätt förhåller sig 

folkrättsliga avtal är att det kan få konsekvenser i förhållandet till andra länder vid 

ingående av nya dubbelbeskattningsavtal. Andra länder kan nämligen tveka inför att i 

framtiden sluta avtal med ett land som ensidigt anser att det kan frångå 

avtalsförpliktelser genom senare införd intern lag.120 Till skillnad från när HFD, i fallet 

med pendling vid tillämpning av ettårsregeln, begränsade Sveriges beskattningsrätt utåt 

utvidgade domstolen beskattningsrätten i ovanstående fall.  

 

Sexmånaders- och ettårsregeln har under sin livstid i svensk rätt vägt mellan att å ena 

sidan utgöra regler som överensstämmer med ingångna dubbelbeskattningsavtal och att 

å andra sidan vara regler som är enklare att tillämpa än avtalen själva. Lagstiftaren har 

sökt en lagstiftning som innehållsmässigt motsvarar Sveriges hållning i skatteavtal med 

andra länder och som inte gör att Sverige går miste om rätten att beskatta inkomster som 

enligt dubbelbeskattningsavtal tillfaller Sverige. 

 

Det finns framför allt en anledning till varför lagstiftaren önskar reglera vilka avbrott för 

vistelse i Sverige och i tredje land som en skattskyldig kan göra vid utlandstjänstgöring 

utan att förlora möjligheten att tillämpa sexmånaders- eller ettårsregeln. Det är nämligen 

inte önskvärt, från Sveriges sida, att en svensk obegränsat skattskyldig undgår 

skyldighet att betala skatt i såväl Sverige som i andra stater där tillfälligt arbete sker. 

Om inte en fastställd minimitid, i detta fall ett år eller sex månader, eller gränser för 

vilka avbrott som kan göras under tiden utomlands, uppstår risken att den skattskyldige 

går skattefri i flera länder eftersom skattskyldighet aldrig hinner inträda i något land 

enligt intern rätt.  

 

Det råder emellertid delade meningar om hur långt ett avbrott i andra länder än Sverige 

kan vara för fortsatt tillämpning av undantagsreglerna. I ett fall från Kammarrätten i 

Stockholm argumenterade den skattskyldige för att antalet dagar som skulle vara tillåtet 

                                                
119 RÅ 2008 not. 61. 
120 Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, Skattenytt 2008, s. 482-489. 
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att vistas i tredje land utanför anställningslandet borde vara lika många som enligt den i 

lag föreskrivna gränsen på sex dagar per månad eller 72 dagar per år som kan vistas i 

Sverige. Den skattskyldige ansåg alltså att det totala antalet dagar tillåtet för ett kortare 

avbrott borde uppgå till minst 144 dagar under ett år. 121  Det godtogs inte av 

kammarrätten men det är ändå intressant att jämföra antalet dagar med Skatteverkets 

ställningstagande som uppger att 96 dagar som översta gräns för fortsatt tillämpning av 

både sexmånaders- och ettårsregeln. 

 

I det första ställningstagandet om kortare avbrott räknades avbrotten som var tillåtet att 

göra i Sverige ut genom att hemresa över helger, semester och någon gång i månaden 

ansågs vara godtagbart.122 Det är min åsikt att dessa avbrott ska ses i ljuset av att även 

dåvarande ettårsregeln gällde för fysiska personer som fortfarande var obegränsat 

skattskyldiga i Sverige. Genom att de fortfarande var obegränsat skattskyldiga väntades 

de antagligen, trots sin utlandsvistelse, ha stark anknytning till Sverige som gjorde att 

de förväntades vilja resa tillbaka ”hem” till Sverige under ledigheter.  

 

Jag ser inte att ovanstående skäl nämnvärt torde ha förändrats över tiden eftersom det 

fortfarande rör sig om i princip samma antal tillåtna dagar i Sverige (72 dagar). Däremot 

är skälen för att vistas i tredje land inte lika starka som de som gäller för ”hemresorna”. 

På grund av det anser jag att så som den skattskyldige argumenterade ovan, att lika 

många dagar borde tillåtas i tredje land som i Sverige inte kan vara korrekt. Antalet 

dagar som ryms inom ett kortare avbrott i tredje land är lägre än de som tillåts i Sverige.  

 

4.4.2 Bör Skatteverkets ställningstagande om kortare avbrott ses som gällande rätt? 

Skatteverkets ställningstaganden hör till vad som inom juridiken brukar benämnas soft 

law. Soft law är visserligen ingen enhetlig definition och begreppet används delvis olika 

i olika sammanhang. Mycket kortfattat kan dock sägas att soft law karaktäriseras av 

normer som visserligen är formellt icke-bindande, men som ändå skapats av ett organ 

som anses ha auktoritet på området. Att bryta mot en soft law-norm är inte ett brott i 

                                                
121 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 315-06, 2008-09-11. 
122 RSV Dt 1972:2.10. 
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sig, utan det är bara ett brott om det ses som en överträdelse av den bakomliggande 

rättsligt bindande normen.123 

 

Skatteverket är visserligen en auktoritet på skatterättens område men Skatteverkets 

ställningstaganden ska inte ses som en traditionell rättskälla. Skatteverket ger ut 

föreskrifter, allmänna råd och ställningstaganden. Föreskrifterna är bindande och ges ut 

efter särskilda bemyndiganden av regeringen. De rör normalt sett olika 

värderingsbelopp så som värdet av bilförmån och avdrag för förhöjda levnadskostnader. 

De allmänna råden är inte bindande utan endast vägledande, de följs dock normalt av 

Skatteverket själva. Ställningstaganden har till syfte att vara vägledande för 

tjänstemännen på Skatteverket för att uppnå en enhetlig rättstillämpning. De är inte 

rättsligt bindande utan kan genom enskilda skattskyldigas överklagande av beslut bli 

nödvändiga att upplösa efter dom.124  

 

Generellt kan sägas att Skatteverket har större inflytande gällande praktiska frågor, som 

inlämnande av deklarationer och formella krav på när detta ska ske, än vad gäller 

ståndpunkter kring vad som är gällande rätt i skattefrågor. Sexmånaders- och 

ettårsregeln har som uttalat syfte att förenkla beskattningsarbetet och det är precis det 

som Skatteverket gör med sitt ställningstagande om hur många dagar som utgör ett 

kortare avbrott. Ställningstagandet rör dock inte enbart formella eller praktiska frågor, 

utan påverkar i allra högsta grad den materiella rätten. Frågan som uppstår då är om 

Skatteverkets argumentation håller. 

 

Som tidigare redogjorts för ifrågasätter jag till viss del huruvida ställningstagandet 

verkligen förenklar beskattningsarbetet för Skatteverket i och med svårigheterna att få 

den skattskyldige att redovisa vilka avbrott som gjorts.125 Däremot kan sättet att beräkna 

dagarna och antalet, 96 dagar, som Skatteverket kommer fram till vara nära vad som 

faktiskt är att anse som ett kortare avbrott. Dagarna är nämligen inte dubbelt så många 

som antalet tillåtna dagar i Sverige, 72 dagar, vilket jag anser vara korrekt. Det kan, 

                                                
123 Van der Sluijs, Jessika, Soft law-reglering av försäkringsrätten, Juridisk Tidskrift nr. 2 2010/11, s. 

296. 
124 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt del 1 och 2, 13 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 21 f. 
125 Se avsnitt 3.2.2. 
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med hänsyn till det senaste avgörandet från HFD där inte ett klart besked om att 110-

130 dagar var för långt för att utgöra ett kortare avbrott, vara så att ytterligare några 

dagar är möjliga att vistas utanför arbetslandet.126 

 

Det är möjligt att resonera som så att ett kortare avbrott i tiden utomlands borde vara 

olika långt för sexmånaders- respektive ettårsregeln. Jag håller emellertid inte med om 

att reglerna bör skiljas åt. Det går exempelvis att argumentera för att längre avbrott 

borde vara möjliga för skattskyldiga som omfattas av sexmånadersregeln när deras 

tjänsteresor utanför arbetslandet fortfarande beskattas i arbetslandet. Enligt mig borde 

dock samma skäl gälla för den skattskyldige som omfattas av ettårsregeln och därmed 

bor och arbetar i ett land där ingen inkomstskatt utgår på lönen. Om den skattskyldiges 

avbrott då blir för långt utgår svensk inkomstskatt på en lön som, med stor sannolikhet, 

är anpassad efter att ingen skatt skulle utgå på den.  

 

Skattskyldiga som omfattas av ettårsregeln ska med stor sannolikhet inte vara 

folkbokförda i Sverige, folkbokföringslagen (1991:481), 20 §. Det innebär att de 

troligtvis inte heller kommer omfattas av svensk socialförsäkring och därför måste 

ordna med det på egen hand i arbetslandet. I länder som inte tar ut någon inkomstskatt 

och där ettårsregeln kan bli aktuell saknas ofta offentligt finansierad välfärd och måste 

täckas upp med privata försäkringar. På grund av detta kan ett för långt avbrott bli 

problematiskt även enligt ettårsregeln och jag ser inte några skäl till att reglerna borde 

skiljas åt vid bestämningen av var som utgör ett kortare avbrott.  

 

4.5 Sammanfattning 

HFD:s avgörande från 2011, där ettårsregeln anses tillämplig på situationen där den 

skattskyldige pendlar mellan boende i ett land och arbete i ett annat, ger vid handen att 

den interna svenska regeln, ettårsregeln, utvidgas och på grund av det begränsas 

Sveriges beskattningsrätt utåt. Avgörandet komplicerar även frågeställningen kring 

bedömningen av ett kortare avbrott. Borde vistelsen i det ena landet ses som ett kortare 

avbrott, som således blir ca 365 dagar, eller finns det genom ettårsregeln en annan 

möjlighet till vistelse i andra länder? 

 

                                                
126 HFD mål nr. 173-13, 2013-05-21. 
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När beskattning sker på remittance-basis i arbetslandet uppstår frågan om det som 

intjänats utanför arbetslandet bör undantas svensk beskattning enligt ettårsregeln. Jag 

finner det problematiskt eftersom kravet på ett land föreligger för ettårsregeln och 

inkomsten som blir aktuell för ettårsregeln bevisligen intjänats i ett annat land. 

 

Min slutsats är att ett kortare avbrott i tredje land inte kan anses vara lika långt som det 

maximalt tillåtna avbrottet i Sverige på 72 dagar. Ett kortare avbrott i Sverige och tredje 

land kan däremot tänkas vara något längre än de 96 dagar som Skatteverket anger i sitt 

senaste ställningstagande om kortare avbrott, med hänsyn till den senaste domen från 

HFD. Precis som Skatteverket drar jag dock slutsatsen att ingen åtskillnad bör ske 

mellan vad som kan anses utgöra ett kortare avbrott enligt sexmånadersregeln 

respektive enligt ettårsregeln.  
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5. Avslutande kommentarer och de lege ferenda 
Det är osäkert om människor i framtiden kommer resa mer eller mindre. I takt med att 

tekniken utvecklas dämpas visserligen behovet av personliga sammanträffanden men 

flygbiljetter blir allt billigare och reslusten ökar alltmer. Behovet av klara och tydliga 

skatteregler är däremot stabilt över tid.  

 

Det är möjligt att en stegvis uppluckring av det kortare avbrott som är tillåtet att göra i 

utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånaders- eller ettårsregeln håller på att ske i 

praktiken. Ettårsregeln kan numera tillämpas både vid pendling mellan två länder och i 

viss mån även vid beskattning på remittance-basis i arbetslandet. Det kan vara så att en 

uppluckring till och med är nödvändig, speciellt med hänsyn till de skattskyldiga som 

gör tjänsteresor inom Europa. Inom Europa stämplas nämligen inte längre passen för 

europeiska medborgare. Det leder till svårigheter för Skatteverket att begära in 

bevisning på hur många dagar som tillbringats både i och utanför arbetslandet. 

 

Även om bevisbördan underlättar för Skatteverket, genom att det är den skattskyldige 

som ska visa att tillräckligt många dagar spenderats i arbetslandet för tillämpning av 

sexmånaders- eller ettårsregeln, kan svårigheter uppkomma om Skatteverket inte på ett 

tydligt sätt kan se i pass eller dylikt när resor faktiskt har skett. Den skattskyldige lär 

inte vilja visa bevisning för när semester eller tjänsteresor företagits om extra 

beskattning kan bli ”straffet. 

 

Skatteverkets ställningstagande, som anger 96 dagar som maximalt får spenderas 

utanför arbetslandet, är en tydlig signal till skattskyldiga om vilka korta avbrott som 

Skatteverket anser är godtagbara. För de skattskyldiga som själva kan avgöra hur ofta 

de gör avbrott för vistelser i andra länder än arbetslandet är det mycket praktiskt att veta 

vilken gräns som bör beaktas. Dessvärre har inte alla anställda den möjligheten och för 

dem blir läget än mer osäkert eftersom ingen entydig domstolspraxis ännu finns.  

 

Sexmånaders- och ettårsregeln utformades under en tid när tillsvidareanställningar och 

bestämda arbetstider var normen. Idag är den typen anställningar och arbetstider desto 

ovanligare. Det är möjligt att sexmånaders- och ettårsregeln kan komma att behöva 

anpassas efter nu rådande förutsättningar. Jag tänker främst på yrkesgrupper som 
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piloter 127 , men även andra yrkesgrupper som är tvungna att företa många och 

oregelbundna resor utanför Sverige. 

  

                                                
127 Se exempelvis en pilots egen berättelse i ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden: HFD 
mål nr. 173-13, 2013-05-21. 
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