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1 Inledning 
 

För en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är huvudregeln att hen är skyldig att 

betala skatt i Sverige för alla sina inkomster, oavsett om de intjänats i Sverige eller i utlandet. 

År 1966 infördes en regel för skattefrihet vid inkomst av anställning utomlands. Den kallades 

ettårsregeln och innebar i korthet att en fysisk person bosatt i Sverige som erhöll ersättning från 

en anställning utomlands inte var skattskyldig i Sverige för inkomsten. Detta under 

förutsättning att anställningen och vistelsen utomlands varat minst ett år eller kunde antas 

komma att vara minst ett år. Innan år 1966 brukade personer som hade anställning och vistades 

utomlands i mer än ett år ändå undgå att beskattas i Sverige genom att de ansågs vara bosatta 

utomlands. Ett huvudsyfte med införandet av regeln var att ge den skattskyldige möjlighet att 

bedöma sin skattesituation innan tillträde till sin tjänst utomlands.1 Regeln har förändrats en del 

sedan dess. 1985 infördes en sexmånadersregel och en ny version av ettårsregeln för att ersätta 

den ursprungliga ettårsregeln. Att göra beskattningen mer förutsebar för den enskilde har 

alltjämt varit ett viktigt skäl för reglernas utformning.  

 

För att kunna undanta sin inkomst från skatt i Sverige med hjälp av dessa regler krävs dock att 

flera rekvisit är uppfyllda. Dessa återfinns i 3 kap. 9 § 1 st. och 2 st. inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL). Att förstå innebörden av dessa rekvisit och om de är uppfyllda har visat sig 

att inte alltid vara enkelt.  

 

Förutsebarhet är inte endast ett av syftena vid införandet, det anses även ofta vara det mest 

centrala målet vid tolkning av skattelagstiftning. Anledningen till att förutsebarheten är av 

sådan vikt på skatterättens område är att en felaktig bedömning från den skattskyldiges sida, av 

vilka konsekvenser en handling får, kan ödelägga dennes ekonomi.2 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda om sexmånadersregeln och ettårsregeln kan anses 

uppfylla syftet att ge möjlighet för den enskilde att förutse de skattemässiga konsekvenserna 

för planerat eller genomfört handlande. Jag kommer även att diskutera om reglerna bör 

omformas. 

 

                                                 
1 Dahlman m.fl., 2003, s. 41. 
2 Kellgren, 1997, s. 58. 
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1.2 Avgränsningar och terminologi 

Sexmånadersregeln och ettårsregeln kan tillämpas för fysiska personer som är obegränsat 

skattskyldiga i Sverige på inkomst av anställning. I de mer allmänna kapitlen av uppsatsen 

avgränsar jag mig därför till att endast behandla regler som berör fysiska personer och 

inkomst av anställning. Begränsad skattskyldighet behandlas väldigt kortfattat eftersom de 

med begränsad skattskyldighet inte har behov av eller kan använda sig av reglerna. I kapitel 7 

har jag valt ut artiklar för att visa att det finns kritik riktad mot reglerna. Kapitlet är inte 

skrivet med avsikt att vara heltäckande avseende alla artiklar som behandlar reglerna.   

 

Sexmånadersregeln och ettårsregeln kallas i uppsatsen ibland tillsammans för ”reglerna”. 

Detta är ingen vedertagen benämning men används för att göra läsupplevelsen bättre.  

 

1.3 Metod och material 

För att besvara uppsatsens syfte är det centralt att fastställa gällande rätt för sexmånadersregeln 

och ettårsregeln.  För att fastställa gällande rätt har jag använt mig av den skatterättsliga 

rättskälleläran, som förklaras nedan. Statsmakternas starka ställning mot den skattskyldige gör 

att rättssäkerheten blir särskilt framträdande vid tolkning av skattelag. Det finns därför en 

relativt etablerad uppfattning om rättskällornas inbördes förhållande och vilka 

tolkningsmetoder som bör användas. Metoden innebär i korthet att om lagtexten är klar ska den 

följas. Om lagtexten är oklar kan dess tillämpning ha klarlagts genom en dom från HFD. I andra 

fall får vägledning sökas i förarbeten och andra rättskällor.3 

 

Vid tolkning av lagtext behöver till en början en semantisk analys göras. Avsikten är att 

fastställa betydelsen som uttrycken som används i lagen har i det allmänna språkbruket. En 

svårighet är att IL innehåller begrepp, som inte är preciserade i lag och som inte heller alltid har 

getts en exakt innebörd. Den största begränsningen vid en semantisk lagtolkning är att lagtexten 

inte kan behandla alla tänkbara fall.4 När lagtexten är oklar kan vägledning sökas i lagstiftarens 

syfte, vilket kan framgå i lagens förarbeten. När lagen ska tolkas med förarbeten som 

hjälpmedel sker det enligt bestämda regler. Skatteutskottets utlåtande beaktas i första hand. Om 

utskottet inte opponerats sig mot de synpunkter som framförts i propositionen antas de ha 

godtagit dem. Propositionen kan användas till lagtolkning under förutsättning att utskottet inte 

                                                 
3 Lodin, 2013, s. 707–708. 
4 Lodin, 2013, s. 708–709. 
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opponerat sig. Vid lagtolkning är det dock inte alltid möjligt att få ledning genom motiven i 

propositionen.5 Propositioner har i uppsatsen varit den främsta källan för att redogöra för syftet 

med införandet av reglerna och hur de är tänkta att tillämpas. 

 

Skatteverket har sedan år 2004 publicerat ställningstaganden. Verkets ställningstaganden 

innehåller, förutom en redogörelse för rättsläget enligt lagstiftning, förarbeten och rättspraxis, 

ett ställningstagande från Skatteverket i frågor som bedöms som oklara. Syftet med dessa 

ställningstaganden är att åstadkomma ett mer enhetligt uppträdande från verkets sida. 

Domstolarna är inte bundna att följa verkets ställningstaganden.6 Vid fastställandet av gällande 

rätt i uppsatsen har därför Skatteverkets ställningstaganden inte beaktats. Vissa 

ställningstaganden behandlas dock i uppsatsen för att ge inblick i hur Skatteverket tillämpar 

reglerna.  

 

HFD:s praxis har en viktig roll inom skatterätten och dess domar består i hög grad av 

lagtolkning. Om HFD genom en dom har tagit ställning till en lagtolkningsfråga, får domen ett 

självständigt värde som rättskälla. Om det finns en klar praxis från HFD om hur en oklar lagtext 

ska tolkas behöver inte andra rättskällor konsulteras. En klar praxis från HFD har högre valör 

än förarbetena. I vissa fall kan dock även HFD:s praxis behöva tolkas. Det kan exempelvis vara 

svårt att avgöra vilken rättsfråga som HFD tagit ställning till. Äldre domar kan vara ännu 

svårare att tolka då motiveringarna förr ofta var väldigt kortfattade. Ibland kan processuella 

frågor påverka utgången. Om fel part överklagade domen kan det leda till att vissa viktiga frågor 

aldrig togs upp.7 HFD:s praxis har i uppsatsen använts för att fastställa gällande rätt för reglerna 

i de fall lagtexten är oklar.  

 

Vad förutsebarhet är och dess ställning inom skatterätten regleras inte i lag och benämns inte i 

lagens förarbeten. Därför består källorna i kapitel 2 om förutsebarhet inom skatterätten av 

doktrin och artiklar. Syftet med kapitel 2 är inte att fastställa gällande rätt, utan att ge en inblick 

i förutsebarhetens roll inom skatterätten.  

 

På grund av EU-rättens starka inflytande på hur svensk skattelagstiftning får utformas går det 

inte att bortse från EU-rätten i denna uppsats, trots att sexmånadersregeln och ettårsregeln är 

                                                 
5 Lodin, 2013, s. 710–714. 
6 Lodin, 2013, s. 723. 
7 Lodin, 2013, s. 724–725. 
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interna svenska skatteregler. Jag har därför med använt mig av artiklar ur EU:s fördrag och 

doktrin för att beskriva hur EU-rätten påverkar svensk lagstiftning och även sexmånadersregeln 

och ettårsregeln. 

 

Reglerna har gett upphov till ett flertal artiklar i olika juridiska tidskrifter. Dessa har ofta haft 

ett kritiskt förhållningssätt till reglerna och används i denna uppsats för att belysa olika problem 

som reglerna medför, med fokus på problem för förutsebarheten för den enskilde.  

 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition utgörs av följande kapitel. I kapitel 2 behandlar jag 

förutsebarhet inom skatterättens område. I kapitel 3 redogör jag för rekvisiten för 

skattskyldighet i Sverige. I kapitel 4 behandlar jag dubbelbeskattning och hur den kan undvikas 

med hjälp av andra metoder än sexmånaders- och ettårsregeln. I kapitel 5 redogör jag för 

sexmånaders- och ettårsregeln, samt skälen för införandet. I kapitel 6 behandlar jag EU-rättens 

påverkan på svensk skattelagstiftning, och avslutar med hur EU-rätten påverkar sexmånaders- 

och ettårsregeln. I kapitel 7 presenterar jag artiklar från Skattenytt som behandlar viss 

problematik som sexmånaders- och ettårsregeln medför. I det sista kapitlet diskuterar jag om 

reglerna kan anses möjliggöra för den enskilde att förutse de skattemässiga konsekvenserna av 

sitt planerade eller genomförda handlande.  
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2 Förutsebarhet inom skatterätten 
Rättssystemet består inte enbart av regler. Det innehåller även principer. Regler är vanliga 

bestämmelser som antingen är giltiga och tillämpliga i sin helhet eller inte alls. Principer 

används som ett skäl eller argument, som pekar i en viss riktning, men som i sig inte behöver 

vara slutgiltigt avgörande.8  En central princip inom skatterätten är legalitetsprincipen och 

innebär att skatt endast får påföras med uttryckligt stöd i lag. 9  Principen är lagfäst i 

Regeringsformen (RF), främst genom 8 kap. 2 § 2 p. RF, och anses ha funktionen att den ställer 

ett visst precisionskrav på skattereglerna.10 Legalitetsprincipen är i första hand till för att skydda 

den enskilde och syftar till att tillförsäkra denne förutsebarhet och möjlighet att bedöma de 

rättsliga konsekvenserna av sitt handlande.11 

 

En god skattelagstiftning är enligt Lindencrona en som förmår att förverkliga lagstiftarens 

intentioner. En skattelagstiftning som inte gör det är dålig. Lagstiftarens intentioner kan 

fastställas genom förarbeten och enligt de principer som utvecklats på skatterättens område. 

Lindencrona uttrycker att en generell princip är att lagstiftningen ska vara så klar som möjligt. 

Klarhet förenklar för skattskyldiga att förutse konsekvenserna av lagstiftningen och tillför 

lättare tillämpning för skattemyndigheterna. Klarhet i lagstiftningen bidrar till färre tvister, 

vilket minskar trycket på domstolsorganisationen. Han menar dock att klarhetsprincipen inte är 

självfallen. Om gränserna för en belastande lagstiftning är oklara skulle de skattskyldiga 

undvika transaktioner i det oklara gränsområdet. Är gränserna klara skulle de istället placera 

sig precis innanför gränsen. Lindencrona utgår dock från att lagstiftaren inte lägger särskild vikt 

på såna synpunkter utan vägleds av ett generellt önskemål om en klar skattelagstiftning. 

Sammanfattningsvis menar Lindencrona att en skattelagstiftning är dålig om den inte förmår 

att uppfylla lagstiftarens intentioner och om den är oklar i sin utformning. Möjligheten att 

bedöma lagstiftningen bör enligt honom vara bättre när den varit i kraft en längre tid. 

Lindencrona menar att det då bör finnas goda möjligheter att bedöma hur oklar lagstiftningen 

verkligen varit eftersom vissa oklarheter kanske inte visar sig förrän efter hand.12 

 

Vid tolkning av skattelagstiftning anses förutsebarhet ofta vara det mest centrala målet. För att 

beskattningen ska anses vara förutsebar ska det vara möjligt för skattskyldiga att förutse de 

                                                 
8 Påhlsson, 2014, s. 555–556. 
9 Lodin, 2013, s. 721. 
10 Tikka, 2004, s. 657–658. 
11 Påhlsson, 2014, s. 563–565. 
12 Lindencrona, 1992, s. 331–333. 
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skattemässiga konsekvenserna av planerat eller genomfört handlande. Förutsebarheten är 

särskilt viktig på skatterättens område. Om den skattskyldige gör en felaktig bedömning av 

vilka skattemässiga konsekvenser handlandet får kan det ödelägga dennes ekonomi. 

Förutsebarhet har ett grundläggande moraliskt värde och är en viktig faktor i en rättsstat. Vad 

som brukar anses vara det viktigaste med förutsebarhet är de skattskyldigas behov av och rätt 

till förutsebarhet. Det är även av stor vikt att i förhand kunna beräkna skatteeffekter för att 

ekonomin i samhället ska kunna fungera effektivt.13  

 

2.1 Förhandsbesked 

För att minska risken att en felbedömning från den enskildes sida får stora negativa 

konsekvenser för dennes ekonomi finns möjligheten att ansöka om förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden. Nämndens uppgift är att besvara oklara rättsfrågor. Målsättningen med 

insitutet förhandsbesked är att tillhandahålla hög förutsebarhet för den skattskyldige. I de fall 

som den skattskyldige får svar i tillräckligt god tid kan denne även agera utifrån den givna 

kunskapen. I andra fall kan den skattskyldige ofta förlita sig på prejudikat från liknande 

situationer. Detta förutsätter att HFD tagit upp den aktuella frågan. En överprövning i HFD är 

vanlig i kontroversiella skattefrågor. 14  Dessvärre kan det ta relativt lång tid att få ett 

förhandsbesked. Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) utan att det krävs prövningstillstånd. När förhandsbeskedet 

vunnit laga kraft är det bindande för Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.15  

 

Skatterättsnämnden kan avvisa en ansökan om förhandsbesked. Grunden för avvisning kan 

exempelvis vara att det finns komplicerade bevisfrågor, att sökanden inlämnat en ofullständig 

utredning eller att ansökan brister i något formellt hänseende.16 Det är inte möjligt att få svar 

på bagatellartade frågor. Sökandes riskexponering spelar en roll i vilka frågor som kan besvaras. 

Skattebeloppets storlek och antalet berörda personer kan ha betydelse vid avgörande av graden 

av vikt för den skattskyldige. För att få en ansökan prövad är det ska det i första hand handla 

om en fråga som är av vikt för sökanden. Om det anses föreligga ett prejudikatsintresse kan 

ansökan även prövas på den grunden. 17 En ansökan om förhandsbesked får inte endast avse 

lagtolkning. Det måste vara ett konkret ärende kopplat till den enskildes skatteberäkning som 

                                                 
13 Kellgren, 1997, s. 58. 
14 Persson Österman, 2013, s. 33. 
15 André, 2014, s. 262, Persson Österman, 2013, s. 33. 
16 Prop. 1997/98:65, s. 71. 
17 Persson Österman, 2013, s. 51–52. 
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prövas. För att en ansökan ska vara möjliga att processa är ett grundläggande krav att sökanden 

kan redovisa klar och tillräcklig information. Därför kan faktaredovisningen anses vara den 

viktigaste komponenten i en ansökan om förhandsbesked.18 Efter ett beslut om förhandsbesked 

vinner de abstrakta rättsfakta, som Skatterättsnämnden eller HFD funnit tillämpliga, rättskraft 

och binder senare tillämpande instanser.19 

 

Möjligheten att erhålla förhandsbesked tillgodoser dock inte kravet på förutsebarhet fullt ut. 

Domstolarnas tillämpning och tolkning av lagen behöver också möjliggöra för den enskilde att 

förutse konsekvenserna av sitt handlande. En klar och tydlig lagtext och förarbeten bidrar till 

bättre förutsebarhet för den enskilde. En otydlig lagtext kan däremot leda till friare tolkningar 

från domstolarna, vilket kan medföra oväntade resultat för den enskilde.20 

  

                                                 
18 Persson Österman, 2013, s. 58–62 
19 Persson Österman, 2013, s. 121. 
20 Lodin, 2013, s. 721. 
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3 Skattskyldighet i Sverige 
Sveriges beskattningsrätt för fysiska personer avgränsas genom att göra skillnad på begränsat 

och obegränsat skattskyldiga. Alla fysiska personer i världen är antingen begränsat eller 

obegränsat skattskyldiga i Sverige. En begränsad skattskyldighet omfattar endast vissa 

inkomster med särskilt stark anknytning till Sverige, medan en obegränsad skattskyldighet 

omfattar alla inkomster oavsett ursprung.21  

 

I detta kapitel behandlas vilka faktorer som leder till begränsad resp. obegränsad 

skattskyldighet. Fokus ligger på den obegränsade skattskyldigheten med anledning av att den 

är en förutsättning för att sexmånadersregeln och ettårsregeln ska vara tillämpliga.22 

 

3.1 Begränsad skattskyldighet  

En person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är begränsat skattskyldig, vilket framgår 

av 3 kap. 17 § 1 p. IL. Detta innebär alltså att alla fysiska personer i världen som inte är 

obegränsat skattskyldiga i Sverige är begränsat skattskyldiga i Sverige. För majoriteten av de 

som är begränsat skattskyldiga har detta ingen effekt då de inte har någon inkomst som ska 

beskattas här. Vilka inkomster som en begränsat skattskyldig ska ta upp till beskattning i 

Sverige listas i 3 kap. 18 § IL. En tillämpning av skatteavtal kan dock leda till att personen inte 

behöver betala skatt i Sverige för dessa inkomster trots att de räknas upp i ovan nämnda 

paragraf.23 Ytterligare information om skatteavtal och hur dessa tillämpas berörs i kapitel 4.1.2. 

 

3.2 Obegränsad skattskyldighet  

Av 3 kap. 3 § 1 st. IL kan utläsas att följande personer är obegränsat skattskyldiga:  

- Den som är bosatt i Sverige. 

- Den som stadigvarande vistas i Sverige. 

- Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.  

 

3.2.1 Bosatt 

Den som är bosatt här räknas alltid som obegränsat skattskyldig, oavsett medborgarskap eller 

om hen vistas utomlands. Begreppet bosatt i Sverige definieras inte i IL och enligt förarbetena 

ska då ordet tolkas enligt sin allmänna innebörd. Detta motsvarar normalt det som används i 

                                                 
21 Prop. 2004/05:19, s. 30. 
22 I vissa fall krävs inte obegränsad skattskyldighet under hela vistelsen utomlands. Mer om detta i kapitel 5.1. 
23 Andersson, 2017, s. 126–127. 
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folkbokföringslagen (1991:481) (FOL).24 Enligt 7 § FOL anses en person vara bosatt där hen 

regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt 

tillbringa sin dygnsvila. Om detta uppfylls för fler än en fastighet anses personen vara bosatt på 

den fastighet där hen med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga 

hemvist.  

 

Det som stadgas i 7 § FOL är huvudregeln men det finns även vissa undantag som räknas upp 

i 8–11 och 15 §§ FOL. Ett av dessa undantag som inte leder till ändrad bosättning är, enligt 8 § 

FOL, när en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmässigt tillbringar sin 

dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist. I det fall den 

enskilde inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fastighet anses hen enligt 12 

§ FOL vara bosatt på den fastighet till vilken hen med hänsyn till samtliga omständigheter har 

sin starkaste anknytning. 

 

Skatteverket har tagit ställning till vilken betydelse en persons folkbokföring har för 

bedömningen om någon ska anses vara bosatt i Sverige. Skatteverket anser att utgångspunkten 

är att en person som är folkbokförd i Sverige också ska anses vara bosatt i Sverige. 

Folkbokföringen är dock inte avgörande, utan de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet 

ska beaktas. I bedömningen tas ingen hänsyn till personens avsikt, utan den grundar sig på 

objektivt konstaterbara fakta. Om en person är nyinflyttad och folkbokförd i Sverige kan hen 

inte anses som bosatt här om hen inte uppfyller det tidsmässiga kravet för stadigvarande 

vistelse. En person som flyttat till ett annat land utan att anmäla utvandring ska inte anses som 

bosatt här enbart p.g.a. att hen är folkbokförd här.25 

 

3.2.2 Stadigvarande vistas 

Precis som begreppet bosatt i Sverige definieras inte heller begreppet stadigvarande vistas i 

Sverige i IL. Även här tolkas därför ordets allmänna innebörd. I förarbetena till 

kommunalskattelagen (1928:370) uttalades att en sammanhängande vistelse under en tidsperiod 

av sex månader eller mer bör anses som stadigvarande.26 Ett årsskifte påverkar inte beräkningen 

av vistelsens längd. Det mest väsentliga för bedömningen om en vistelse är stadigvarande i 

Sverige är om den är sammanhängande, utan annat än tillfälliga avbrott. En kortare 

                                                 
24 Prop. 2004/05:19, s. 30 och Andersson, 2017, s. 93. 
25 Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 131 656725-05/111. 
26 Prop. 1927:102, bil. 3 s. 46. 
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utlandsvistelse påverkar inte beräkningen och borträknas alltså inte från tiden.27 Enligt RÅ 1981 

Aa 4 anses en person vistas där hen tillbringar sin dygnsvila. Detta innebär att personer som 

inte tillbringar sin dygnsvila i Sverige inte kan anses vistas här.  

 

Om en person har flera vistelser i Sverige relativt nära i tid kan personen anses stadigvarande 

vistas i Sverige trots att ingen av vistelserna överstiger sex månader. Då ska istället en 

helhetsbedömning göras. Detta framgår av RÅ 2008 ref. 16 då en läkare ansågs stadigvarande 

vistas i Sverige trots att han inte vistats i Sverige under sex månader i följd någon gång. I detta 

fall arbetade läkaren återkommande i Sverige under perioder som understeg sex månader med 

avbrott på två till tre månader mellan varje vistelse.  

 

3.2.3 Väsentlig anknytning 

I 3 kap. 7 § IL listas faktorer som ska beaktas för att avgöra om en person som tidigare har varit 

bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit. Det som ska beaktas är:  

- om han är svensk medborgare, 

- hur länge han varit bosatt här, 

- om han inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort 

- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl 

- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 

- om han har sin familj här,  

- om han bedriver näringsverksamhet här,  

- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller 

indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här 

- om han har en fastighet här, och 

- liknande förhållanden.  

 

Vid bedömningen av om en person ska ha väsentlig anknytning till Sverige vägs dessa faktorer 

samman. Det är inte meningen att man ska bedöma till vilket land personen har starkast 

anknytning. Även om en person har starkare anknytning till ett annat land än till Sverige kan 

hen ändå ha väsentlig anknytning hit. 28 Vidare framgår att av 3 kap. 7 § 2 st. IL att under fem 

år från den dag då en person har rest från Sverige anses hen ha väsentlig anknytning hit, om 

                                                 
27 Andersson, 2017, s. 93.  
28 Prop. 1984/85:175, s. 11 f. och RÅ 1989 ref. 118. 
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hen inte visar motsatsen. Detta gäller dock endast den som är svensk medborgare eller som har 

varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här under minst 10 år.  
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4 Dubbelbeskattning 
 

Varje land har en beskattningsmakt och stiftar sina egna lagar för när de har rätt att beskatta. 

Det finns tre principer som används för att bestämma skattskyldighet i ett land. 

Nationalitetsprincipen innebär att en person är skattskyldig i det land hen är medborgare. 

Domicilprincipen går ut på att en person är skattskyldig i den stat hen bor och enligt 

källstatsprincipen är en inkomst skattepliktig i den stat där den är förvärvad. 29  I Sverige 

tillämpas huvudsakligen domicilprincipen. Även källstatsprincipen används i stor 

utsträckning.30 

 

Internationell dubbelbeskattning kan uppkomma av flera olika orsaker. Exempelvis kan en 

person bli skattskyldig i två länder om hen är medborgare i ett land som använder sig av 

nationalitetsprincipen och är bosatt i ett land som tillämpar domicilprincipen. Det kan även leda 

till dubbelbeskattning om en person har medborgarskap i två länder som båda tillämpar 

nationalitetsprincipen. Dubbelbeskattning kan även uppkomma när en person är begränsat 

skattskyldig i ett land och obegränsat i en annan, t.ex. om personen arbetar i ett annat land än 

han är bosatt.31 

 
4.1 Undanröjande eller lindring av dubbelbeskattning 

Personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och arbetar utomlands riskerar att bli 

föremål för dubbelbeskattning. Obegränsat skattskyldiga är som nämnt skyldig att betala skatt 

för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet. De som arbetar utomlands riskerar 

även att bli beskattade i det land de arbetar för den inkomst som intjänats där. Det finns dock 

några olika sätt för den skattskyldige att undvika detta. Nedan följer en kort redogörelse för hur 

den skattskyldige kan undvika dubbelbeskattning genom att avräkna skatt eller genom att 

tillämpa skatteavtal. Sexmånaders- och ettårsregeln berörs inte här utan behandlas i nästa 

kapitel.  

 

4.1.1 Avräkning 

Om inkomsten inte kan undantas från beskattning i Sverige med hjälp av sexmånaders- eller 

ettårsregeln kan dubbelbeskattning undvikas eller lindras genom avräkning av den skatt som 

                                                 
29 Dahlman m.fl., 2003, s. 128. 
30 Lodin, 2013, s. 633. 
31 Dahlman m.fl., 2003, s. 132. 
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erlagts i utlandet. Detta regleras i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt 

(avräkningslagen).  

 

För att en obegränsat skattskyldig ska kunna använda sig av avräkningsmetoden krävs det enligt 

2 kap. 1 § 1 st. avräkningslagen att följande tre rekvisit är uppfyllda: 

1. Intäkten ska ha tagits upp enligt IL. 

2. Den skattskyldige ska ha beskattats för intäkten i en utländsk stat. 

3. Intäkten ska anses härröra från den utländska staten enligt dess skattelagstiftning.  

 

När möjligheten till avräkning infördes var den begränsad till att endast gälla avräkning av 

utländsk slutlig inkomstskatt från svensk statlig inkomstskatt på samma inkomst. Detta 

utvecklades med tiden till att även omfatta utländsk kommunal inkomstskatt och kunna 

avräknas mot svensk kommunal inkomstskatt. Numera får alla utländska inkomster och skatter 

beaktas vid avgörandet av hur mycket skatt som kan avräknas.32 

 

Att avräkna skatt innebär i princip att den utländska skatten dras av från den svenska skatten. 

Varje krona som erlagts i utländsk skatt innebär en kronas minskning av den svenska skatten. 

Detta innebär att dubbelbeskattningen undanröjs och skattebelastningen för den skattskyldige 

blir då lika stor som om hens utländska inkomster intjänats i Sverige. 33  Sveriges höga 

skatteuttag i förhållande till många andra länder gör att denna metod i praktiken ofta leder till 

högre skatt än vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln.  

 

4.1.2 Skatteavtal 

Skatteavtal sluts mellan länder i syfte att undvika dubbelbeskattning och för att hindra 

internationell skatteflykt. Avtalen var tidigare enbart av bilateral karaktär, d.v.s. att de ingicks 

mellan Sverige och en annan stat. Innehållet i avtalen kan därför vara olika. Med anledning av 

avtalens varierande innehåll behöver man i ett konkret fall studera avtalet som Sverige ingått 

med den stat där den skattskyldige arbetar. För att åstadkomma en mer enhetlig skatteavtalsrätt 

har OECD:s Fiscal Committee utarbetat en modell för skatteavtal. Modellen utgavs för första 

gången år 1963 och har sedan dess reviderats successivt. Om de olika staterna använder 

modellavtalet vid slutande av avtal erhålls en mer enhetlig skattavtalsrätt. Sverige har följt 

modellavtalet i stor utsträckning, även om det finns vissa avvikelser. Exempelvis har Sverige 

                                                 
32 Dahlman m.fl., 2003, s. 130. 
33 Lodin, 2013, s. 627–628. 
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försökt få med femårsregeln i avtalen och behålla beskattningsrätten till pensioner utbetalade 

från Sverige. Även FN har utarbetat ett modellavtal som är tänkt att användas mellan i-länder 

och u-länder. Skatteavtalsrätten tog ett stort steg framåt år 1983 när ett nordiskt multilateralt 

skatteavtal undertecknades. Avtalet har sedan dess reviderats ett flertal gånger. Multilaterala 

avtal är mycket ovanliga men kan lösa en del problem, som berör flera länder, på ett mer 

tillfredställande sätt än bilaterala avtal.34 

 

Ett undertecknande av ett skatteavtal gör Sverige folkrättsligt förpliktat i förhållande till den 

andra staten att uppfylla avtalet. Skatteavtalens regler är bindande för de skattskyldiga, 

Skatteverket och skattedomstolarna. Avtalen ska tolkas med utgångspunkt från vad parterna 

kan ha åsyftat. Därför bör man vid tolkningen av ett avtal söka ledning i själva avtalet. Vid en 

internationell transaktion tillämpas skatteavtalen så att Sveriges beskattningsrätt för en viss 

inkomst enligt sin interna internationella skatterätt undersöks först. Om slutsatsen är att Sverige 

har beskattningsrätt undersöks skatteavtalet. Om Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet 

beskattas inkomsten i Sverige. Det första som måste avgöras vid tillämpning av skatteavtal är 

vilken stat som är hemviststat. Därför finns en grundläggande artikel i avtalen som avgör hur 

den frågan ska avgöras. Vid tillämpning av skatteavtal kan endast en stat vara hemviststat. Den 

andra staten är då källstat.35 

 

Syftet att undvika dubbelbeskattning uppnås genom att de avtalsslutande länderna avsäger sig 

delar av den beskattningsrätt de har enligt den interna rätten.36 Det är inte möjligt för ett land 

att genom skatteavtal utvidga sin beskattningsrätt. Ett land kan endast avstå från vissa delar och 

därmed inskränka sin beskattningsrätt. 37  Om skattskyldigheten i Sverige inskränks av 

skatteavtal innebär detta inte att den skattskyldige inte behöver deklarera sina inkomster i 

Sverige.38 

  

                                                 
34 Lodin, 2013, s. 655–656. 
35 Lodin, 2013, s. 656–657. 
36 Hilling, 2013, s. 188. 
37 Dahlman m.fl., 2003, s. 129. 
38 Dahlman m.fl., 2003, s. 146. 
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5 Sexmånaders- och ettårsregeln 
Den grundläggande principen är som tidigare nämnt att obegränsat skattskyldiga är 

skattskyldiga beskattas för alla sina inkomster både från Sverige och från utlandet. Det 

viktigaste undantaget från denna princip gäller beskattningen av fysiska personer under 

utlandsvistelse.39 För den som arbetar utomlands under en längre period kan skattefrihet uppnås 

genom sexmånadersregeln eller ettårsregeln. Det aktuella kapitlet behandlar skälen för 

införandet och vad som krävs tillämpning av reglerna ska vara möjlig.  

 

Sexmånadersregeln regleras i 3 kap. 9 § 1 st. IL och har följande lydelse: 

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 

(sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att 

inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning 

eller gällande skatteavtal. 

 

Ettårsregeln regleras i 3 kap. 9 § 2 st. IL och har följande lydelse: 

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. 

 

 

En första förutsättning för reglernas tillämpning är alltså att den skattskyldige är obegränsat 

skattskyldig under anställningen utomlands. Förutsättningarna för obegränsad skattskyldighet 

har redogjorts för i kapitel 2.2 och kommer i detta kapitel inte beröras ytterligare.40  

 

5.1 Skäl för införande 

När den tidigare ettårsregeln infördes var ett viktigt skäl att man ville förhindra att den 

skattskyldige blev dubbelbeskattad, d.v.s. att bli beskattad för samma inkomst både i Sverige 

och i verksamhetslandet. Vid införandet av sexmånadersregeln ansågs dock detta skäl i princip 

                                                 
39 Lodin, 2013, s. 615. 
40 Detta krav har dock ansetts strida mot EU-rätten, mer om detta i kap 5.1. 
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ha spelat ut sin roll. I och med utbyggnaden av dubbelbeskattningsavtal och införande av interna 

regler om avräkning av utländsk skatt kunde dubbelbeskattning i allmänhet helt undvikas.41 

 

Även om dubbelbeskattningen i allmänhet kunde undvikas med hjälp av skatteavtalen var de 

komplicerade att tillämpa. Ett viktigt skäl att behålla ettårsregeln och införa sexmånadersregeln 

var därför att de ansågs lättare för skatteverket att tillämpa. Införandet av ett absolut krav på att 

utlandsvistelsen faktiskt uppgår till minst sex månader motiverades med fördelar för de 

tillämpande myndigheterna och en ökad likformighet i beskattningen. Även införandet av ett 

exakt antal tillåtna dagar i Sverige motiverades med ökad likformighet. 42 I förarbetena nämns 

även att en enkel och klar regel är en fördel för den skattskyldige som då lättare kan förutse vad 

som krävs för att undantas från beskattning och vilka skattemässiga konsekvenser hens 

handlande får. 43 

 

Att undvika dubbelbeskattning, underlätta tillämpningen, öka likformigheten och att göra den 

skattskyldiges skattesituation mer förutsebar var alltså viktiga skäl för införandet. Det var dock 

minst lika viktigt att utforma reglerna så att de så långt som möjligt går att undvika situationen 

att den skattskyldige undgår skatt både i Sverige och i verksamhetslandet. Enligt förarbetena är 

det särskilt viktigt att Sverige utnyttjar beskattningsrätten i de fall som Sverige har 

beskattningsrätten till en inkomst enligt ett dubbelbeskattningsavtal. Detta med anledning av 

att landet som Sverige ingått avtal med får anses förutsätta att Sverige utnyttjar 

beskattningsrätten om landet i fråga avstår från sin beskattningsrätt till förmån för Sverige.44 

 

5.2 Inkomst och utbetalningstidpunkt 

Reglerna kan inte användas för att undanta skatt på alla typer av inkomster. Av 3 kap 9 § IL 

kan utläsas att reglerna endast är tillämpliga på inkomst av anställning. Exakt vad som ska 

räknas in under inkomst av anställning framgår inte av lagtexten utan har fått utvecklas i praxis.  

 

I RÅ 2010 ref. 114 prövades om försäkringsersättning för förlorad inkomst kunde undantas 

med hjälp av ettårsregeln. I det aktuella fallet hade R.A blivit rånad under sin anställning 

utomlands och fick skador som ledde till att han fick åka ambulansflyg hem till Sverige. Under 

                                                 
41 Prop. 1984/85:175, s. 15. 
42 Prop. 1984/85:175, s. 19. 
43 Prop. 1984/85:175, s. 16. 
44 Prop. 1984/85:175, s. 20. 
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tiden han var i Sverige erhöll han ingen lön från utlandet. Däremot fick han en 

försäkringsersättning för förlorad arbetsinkomst till följd av att han drabbats av överfallet. Efter 

drygt tre månader i Sverige återvände han och återupptog sitt arbete i utlandet. Inkomsten av 

anställningen utomlands var skattefri enligt ettårsregeln och frågan var om även 

försäkringsersättningen för den förlorade inkomsten skulle undantas från skatt. Enligt 

Regeringsrätten var ettårsregeln inte tillämplig på försäkringsersättning då den inte kunde anses 

utgöra inkomst av anställning. Inkomsten skulle inte heller på annat sätt undantas från 

beskattning. Inte heller inkomst i form av sjukpenning från försäkringskassan kunde anses 

utgöra inkomst av anställning enligt ettårsregeln. Detta prövades i RÅ 1988 not. 379. Fallet 

handlade om G.J. som arbetade utomlands under en tidsperiod lite över ett år. Under denna tid 

besökte han Sverige för en läkarundersökning och blev sjukskriven i ungefär en månad. Under 

sjukskrivningsperioden erhöll han sjukpenning, som baserades på anställningsinkomsten. 

Enligt Regeringsrätten kunde sjukpenningen inte anses utgöra inkomst av anställning och 

ettårsregeln var därmed inte tillämplig på denna inkomst. 

 

En annan fråga som klargjorts i praxis är om utbetalningstidpunkten har någon betydelse för 

tillämpligheten av reglerna. Ett sådant exempel är RÅ 1983 ref. 1:58 som handlar om B.F. som 

arbetade utomlands i nästan två år. Inkomsten han intjänade under utlandsvistelsen undantogs 

från skatt i Sverige. Efter att B.F. återvänt till Sverige utbetalades semesterersättning, som 

förvärvats på grund av anställningen utomlands. Frågan var om även semesterersättningen 

kunde undantas från skatt i Sverige med hjälp av ettårsregeln. Regeringsrätten fastställde att 

semesterersättningen skulle undantas från beskattning enligt ettårsregeln, med hänvisning till 

syftet att förenkla och frånvaro av antydan i förarbetena till att tidpunkt eller plats för 

utbetalning ska ha betydelse. 

 

5.3 Anställning 

En förutsättning för att en skattskyldigs inkomst ska kunna undantas från beskattning i Sverige 

med hjälp av reglerna är att vistelsen utomlands ska bero på ett anställningsförhållande. 

Reglerna är därför inte tillämpliga på enskilda näringsidkare. Det saknar betydelse om 

arbetsgivaren är utländsk eller svensk.45 Endast inkomst av anställning kan undantas med hjälp 

av reglerna, vilket betyder att andra inkomster, exempelvis kapitalinkomster, som intjänats 

utomlands som inte härrör från en anställning inte kan undantas. Personen som vill utnyttja 

                                                 
45 Andersson, 2017, s. 114. 
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reglerna måste vara anställd under hela vistelsen utomlands. Om anställningen avslutas innan 

sexmånader resp. ett år har passerat går det alltså inte att tillämpa reglerna genom att stanna 

kvar i verksamhetslandet till dess att tidskravet är uppfyllt.46 

 

Sexmånadersregeln kan tillämpas även om den skattskyldige har flera anställningar som följer 

efter varandra. Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat att sexmånadersregeln kan 

tillämpas om det är fråga om flera på varandra korta anställningar som var och en är kortare än 

sex månader och även om det rör sig om olika arbetsgivare. Anställningarna kan även vara i 

olika länder. Det viktiga är att utlandsvistelsen uppgår till sex månader. Endast kortare uppehåll 

för omstationering är tillåtet och sådan tid för omstationering ingår i beräkningen av kortare 

avbrott.47 I den tidigare ettårsregeln var utgångspunkten att det endast fick vara fråga om en 

anställning utomlands. I och med att man införde kravet på anställning i ett och samma land 

ansågs kravet på en enda anställning ha förlorat sitt syfte.48 

 

5.4 Beskattningskrav 

Vid sexmånadersregelns tillkomst infördes ett krav på att anställningen måste vara hos en 

arbetsgivare som bedriver rörelse från ett fast driftställe. Med fast driftställe avsågs både 

filialer och självständiga juridiska personer. Vidare var det ett krav att den anställdes inkomst 

belastade det fasta driftstället som omkostnad.49 Detta ändrades några år senare då det visade 

sig att regeln var svår att tillämpa. Regeln kunde inte tillämpas i många fall där den skulle ha 

inneburit en förenkling för både den skattskyldige och skattemyndigheterna. På grund av detta 

byttes kravet på fast driftställe ut mot ett krav på faktisk beskattning i verksamhetslandet. Den 

ansågs vara mer lätthanterlig för den skattskyldige eftersom den endast rör beskattningen av 

hans egna inkomst. 50  

 

När det gäller krav på beskattning skiljer sig reglerna åt. För att få tillämpa sexmånadersregeln 

krävs det att inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Skattebefrielse erhålls endast för den del 

av inkomsten som tagits till beskattning. Storleken på skatteuttaget har ingen betydelse men det 

måste handla om en direkt skatt på inkomsten. I de fall den skattskyldige utfört arbete i flera 

länder ska inkomsten ha tagits till beskattning i respektive land för att hela inkomsten ska vara 

                                                 
46 Prop. 1984/85:175, s. 123. 
47 Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 131 219580-08/111. 
48 Prop. 1984/85:175, s. 122. 
49 Prop. 1984/85:175, s. 20–21. 
50 Prop. 1989/90:110, s. 385–386. 
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skattebefriad. Om endast ett av länderna har beskattat inkomsten ska den inkomst som uppburits 

i de andra länderna beskattas i Sverige. 51 Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat att en 

inkomst kan anses som beskattad i utlandet även om någon betalning av skatt inte har skett. En 

sådan situation kan vara om avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, grundavdrag etc. 

leder till att inkomsten understiger gränsen för beskattningsbar inkomst. Då krävs dock att 

bruttoinkomsten legat till grund för beskattning i verksamhetslandet.52 

 

År 2007 infördes en bestämmelse som gör att skattefriheten enligt sexmånadersregeln inte 

gäller om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets 

lagstiftning eller gällande skatteavtal. Förändringen föranleddes av ett förslag av Skatteverket. 

Enligt verket var det inte ovanligt att skattskyldiga hävdade att beskattning i strid med 

verksamhetslandets interna lagstiftning eller med skatteavtal ska ge rätt till skattefrihet enligt 

sexmånadersregeln. Remissinstanserna ifrågasatte behovet av ändringen och ansåg att den 

kunde leda till problem. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ansåg att ändringen 

skulle medföra krav på den skattskyldige att visa hur skatteavtal och verksamhetslandet 

lagstiftning ska tolkas och därmed ställa många skattskyldiga inför en omöjlig uppgift. Regeln 

utformades därför så att det ska framkomma att beskattningen skett i strid med 

verksamhetslandets lagstiftning eller skatteavtal. Regeringen uttalar i propositionen att det 

åvilar Skatteverket att visa att sådan felaktighet förekommit. 53 

 

Till skillnad från sexmånadersregeln kräver inte ettårsregeln att inkomsten beskattas i 

verksamhetslandet. Skattefriheten måste dock enligt 3 kap. 9 § 2 st. IL bero på lagstiftning, 

administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal. Ansvaret ligger på den skattskyldige att 

visa att hen har blivit skattebefriad genom bestämmelse i intern lagstiftning eller genom beslut 

om skattebefrielse som myndighet i verksamhetslandet bemyndigats att utfärda. Enligt 

förarbetena kan avtal som kan medföra skattebefrielse t.ex. vara proceduravtal som ingås med 

biståndsländer eller avtal med statshandelsländer.54  

 

Ett exempel på en sådan regel som medför skattebefrielse enligt ettårsregeln är de irländska 

remittance-reglerna. De irländska remittance-reglerna innebär i korthet att den som under en 

                                                 
51 Prop. 1989/90:100, s. 684. 
52 Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 131 337392-06/111. 
53 Prop. 2007/08:24, s. 27–28. 
54 Prop. 1989/90:110, s. 387. 
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begränsad tid vistas i Irland endast beskattas för den inkomst som förs in i landet. Att 

ettårsregeln är tillämplig på remittance-reglerna fastställdes i RÅ 2004 ref. 126. Personen i 

rättsfallet hade fört in (remitterat) en del av sin inkomst till Irland som då beskattades där. Den 

andra delen som inte fördes in i landet blev således inte beskattad i Irland. Den del av inkomsten 

som beskattats i Irland kunde undantas från svensk beskattning med hjälp av 

sexmånadersregeln och den delen som i enlighet med irländska regler undgick beskattning 

undantogs med hjälp av ettårsregeln. Rättsfallet har kommenterats i Skattenytt av Ceije. Hon 

anser att utfallet ökade förutsebarheten för den skattskyldige i och med att Regeringsrätten 

klargjorde att de irländska remittance-reglerna omfattas av ettårsregeln. Enligt henne var 

remittance-reglerna innan rättsfallet en av de mer problematiska frågorna när det gäller 

ettårsregelns tillämpning. 55 

 

5.5 Verksamhetsland 

Verksamhetslandet är det land där arbetet utförs. Begreppet land har en bredare betydelse än 

begreppet stat. Detta framkom i RÅ 2007 ref. 11 då en person hade arbetat i över ett år i Gaza 

i Palestina. Han ansökte om förhandsbesked och yrkade att han skulle undantas från 

skattskyldighet i Sverige för inkomsten från anställningen. Till ansökan bifogade han ett intyg 

att han undantogs skatt i Palestina under den tid han arbetade i Gaza. Skatteverket undantog 

inte hans inkomst från skattskyldighet i Sverige med motiveringen att Palestina, som inte var 

en av Sverige erkänd stat, inte var att betrakta som ett land och verksamhetsland i den mening 

som begreppen används i ettårsregeln. Skatterättsnämnden ansåg dock att begreppet land hade 

en bredare betydelse och att han inte var skattskyldig i Sverige för sin inkomst från Palestina. 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden.   

 

Europeiska unionen ska inte ses som ett land när sexmånadersregeln tillämpas. Regeringen har 

i en proposition uttalat att unionen som sådan i normalspråkig mening inte borde kunna anses 

utgöra ett ”land” som utgör ett geografiskt område motsvarande medlemsländernas territorier. 

Vid tillämpning av sexmånadersregeln för arbete i ett av Europeiska unionens medlemsländer 

bör arbetet anses utfört i landet i fråga. Detta land utgör då verksamhetslandet.56 Vistelselandet 

behöver inte nödvändigtvis vara samma som verksamhetslandet. I HFD 2011 ref. 40 var en 

person utsänd av sin svenska arbetsgivare för att under tre år arbeta utomlands. Av säkerhetsskäl 

                                                 
55 Ceije, 2005, s. 238 f. 
56 Prop. 2008/09:136, s. 23. 
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valde han att bo i grannlandet och pendla till landet han arbetade i. Han ansökte om 

förhandsbesked för att han ville veta om inkomsten från arbetet kunde undantas från skatt i 

Sverige med hjälp av ettårsregeln trots att han bodde i ett annat land än verksamhetslandet. 

HFD ansåg att ettårsregeln kunde tillämpas även om han vistades i ett annat land eftersom att 

det inte går att utläsa något krav på att vistelsen utomlands under anställningen måste äga rum 

i verksamhetslandet.  

 

Som tidigare nämnt kan sexmånadersregeln tillämpas även om den skattskyldige vistas och 

arbetar i flera olika länder. Däremot krävs det att inkomsten tagits till beskattning i respektive 

land för att skattebefrielse ska erhållas för hela inkomsten.57  Ettårsregeln kräver dock att 

anställningen varar minst ett år i samma land. Vid införandet av sexmånadersregeln såg man 

ingen möjlighet att låta ettårsregeln gälla för arbete i flera länder. Detta motiveras i förarbetena 

med att det då kan finnas risk att personen helt undviker att betala skatt på inkomsten men att 

en ettårig vistelse i ett och samma land regelmässigt medför att det landet kan beskatta 

arbetsinkomster som intjänas där.58 

 

5.6 Kvalifikationsperiod och avbrott i vistelsen 

Den tid som den skattskyldige måste arbeta och vistas utomlands kallas här för 

kvalifikationsperiod. Reglerna är döpta efter längden på kvalifikationsperioden. För 

sexmånadersregelns tillämplighet ställs kravet att vistelsen utomlands uppgår till minst sex 

månader. För ettårsregeln krävs en utlandsvistelse under minst ett år. Den skattskyldige kan 

välja att dela upp sin vistelse i flera perioder utan begränsning på hur långa avbrotten mellan 

vistelserna får vara. Förutsättningen för detta är att varje vistelse är minst så lång som 

kvalifikationsperioden. I ett sådant fall räknas varje vistelse separat och avbrottet räknas då inte 

in i någon av vistelserna.59 

 

5.6.1 Kortare avbrott 

Av 3 kap. 10 § IL framgår att kortare avbrott i utlandsvistelsen för semester, tjänsteuppdrag 

eller liknande tillåts utan att vistelsen ska anses avbruten. Dessa avbrott får inte vara förlagda 

till varken början eller slutet av anställningen. Syftet med att inte tillåta att anställningen får 

påbörjas eller avslutas i Sverige är, enligt propositionen, att det i praktiken skulle innebära att 

                                                 
57 Prop. 1989/90:110, s. 684. 
58 Prop. 1984/85:175, s. 20–21. 
59 Prop. 1984/85:175, s. 123. 
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det t.ex. skulle räcka med mindre än fem månaders sammanhängande vistelse utomlands för att 

kunna tillämpa sexmånadersregeln.60 Vad som ska räknas som ett avbrott specificeras inte i 

varken lagtext eller förarbeten. Efter HFD 2011 ref. 40 står det klart att vistelser som inte 

innefattar en övernattning inte utgör ett avbrott som det avses i 3 kap. 10 § IL.  

 

Det är inte i lagtext angivet ett exakt antal tillåtna dagar för semesterresor och tjänsteresor till 

andra länder än Sverige. Departementschefen ansåg inte att en detaljreglering för vistelser av 

detta lag var nödvändigt. Han uttalade att vad som avsågs med kortare avbrott var normal 

semester och tjänsteresor som inte är alltför omfattande i antal eller längd. Vid bedömning i 

praxis måste hänsyn enligt honom tas till syftet med regeln och i de fall beskattning helt klart 

har skett i anställningslandet bör mindre vikt kunna fästas vid vistelsetid i andra länder än 

Sverige.61  

 

Trots att departementschefen valde att inte reglera antalet dagar i ett tredje land gjorde 

Skatteverket ett försök till detta. I ett ställningstagande år 2010 ansåg Skatteverket att vistelsen 

i ett tredje land skulle begränsas till maximalt åtta dagar för varje hel månad som anställningen 

varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår.62 I HFD 2014 ref. 9 I fastställdes dock 

att kortare avbrott enligt 3 kap. 10 § IL vid en prövning mot sexmånadersregeln endast ska gälla 

för uppehåll i Sverige. Domen ledde till att Skatteverket fick dra tillbaka sitt ställningstagande.63 

Detta innebär att så länge inkomsten beskattas i utlandet kan sexmånadersregeln tillämpas med 

bibehållen skattefrihet även om det förekommer längre avbrott i utlandsvistelsen, under 

förutsättning att dessa vistelser inte äger rum i Sverige.  

 

5.6.2 Vistelser i Sverige 

Den tidigare ettårsregeln tillät ett flexibelt antal hembesöksdagar inom vissa angivna ramar. 

Detta ansågs ha fungerat bra men vid införandet av sexmånadersregeln valde man att införa ett 

maximalt antal dagar för hembesök. Uppehåll i Sverige får inte överstiga sex dagar för varje 

hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår. Detta 

framgår av 3 kap 10 § IL. Dagarna får samlas ihop och tas ut tillsammans under förutsättning 

                                                 
60 Prop. 1984/85:175, s. 123. 
61 Prop. 1984/85:175, s. 30. 
62 Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 131 643031-10/111. 
63 Skatteverkets ställningstagande, Dnr: 131 129844-14/111. 
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att de inte tas ut i början eller i slutet av anställningen. Med ”dagar” avses enligt förarbetena 

även del av dag. Detta innebär att även ankomst- och avresedag räknas in i antalet dagar.64 

 

Som skäl för att införa ett bestämt antal hembesöksdagar angavs osäkerheten för den 

skattskyldige som balanserar på gränsen för vad som kan tillåtas när det gäller vistelse i Sverige. 

Även de besvärliga överväganden som skattemyndigheterna tvingats till i dessa fall som 

medförde en risk för olikformig tillämpning var skäl för att införa ett maximalt antal 

hembesöksdagar. En risk med att införa ett bestämt antal hembesöksdagar som togs upp i 

propositionen var att ett överskridande av antalet dagar utan eget vållande kan få ekonomiska 

konsekvenser som den skattskyldige inte räknat med.65 

 

5.7 Säkerhetsventilen  

Med anledning av att det finns en risk att oväntade händelser inträffar som tvingar den 

skattskyldige att återvända från en utlandsvistelse i förtid efterlyste flera remissinstanser en 

möjlighet att göra undantag från den absoluta regeln om en utlandsvistelse på sex månader eller 

ett år. Att tvingas återvända från en utlandsvistelse som den enskilde vid tillträdandet av 

anställningen med fog hade räknat skulle pågå så länge att inkomsten skulle undantas från skatt 

i Sverige kan som tidigare nämnt ge väldigt negativa ekonomiska konsekvenser för den 

skattskyldige.  

 

Exempel på oväntade händelser som räknas upp i propositionen är personliga händelser, såsom 

egen eller familjemedlemmars sjukdom eller yttre händelser som krig eller jordbävning. 

Remissinstanserna ansåg att om händelser utom den skattskyldiges kontroll inträffar ska den 

skattskyldiges inkomst undantas från beskattning i Sverige. Därför infördes en möjlighet att 

bevilja skattefrihet, även om tidskravet på sexmånader inte blev uppfyllt. Denna möjlighet fick 

en restriktiv utformning då det ansågs att huvudansvaret för att hindra ovälkomna ekonomiska 

konsekvenser skulle ligga på arbetsgivaren och att en sådan situation i förväg borde avtalas om 

mellan arbetsgivare och den anställde. För att kunna utnyttja den s.k. säkerhetsventilen infördes 

krav om att avbrottet från utlandsvistelsen måste bero på omständigheter den skattskyldige inte 

själv kunnat råda över och att det skulle te sig uppenbart oskäligt om inkomsten inte undantags 

från skatt i Sverige.66 I vilken omfattning sådana händelser ska anses utgöra tillräckliga skäl för 
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att rekvisitet ska vara uppfyllt lämnades till att avgöras i praxis. Det ansågs att en viss välvilja 

borde visas från skattemyndigheterna men att det var ett absolut krav att avbrottet av 

utlandsvistelsen berodde på den inträffade händelsen. Ett exempel som angavs på vad som inte 

bör vara tillräckliga skäl för att få utnyttja säkerhetsventilen var en lindrigare sjukdom som utan 

vidare kunnat behandlas på plats.67 Till bedömningen av vad som ska anses uppenbart oskäligt 

förordades en restriktiv tillämpning i de fall vistelsen endast varat en kortare tid. Innan hälften 

av tiden som krävs för sexmånadersregeln passerat skulle det endast i undantagsfall anses som 

uppenbart oskäligt att beskatta inkomsten i Sverige. Enligt propositionen bör säkerhetsventilen 

främst komma till användning när villkoren endast med liten marginal inte blivit uppfyllda 

beroende på en omständighet som den skattskyldige inte själv kunnat råda över. 68 

 

Den s.k. säkerhetsventilen infördes därför som ett undantag till kravet på vistelse minst sex 

månader eller ett år i utlandet. Regeln utformades restriktivt så att den endast kan tillämpas i ett 

fåtal fall där det skulle framstå som uppenbart oskäligt att beskatta inkomsten i Sverige.69 Vilka 

situationer som ska omfattas av säkerhetsventilen har inte varit uppe till prövning många 

gånger. När regeln kan användas är därför relativt oklart. Ett fall där domstolen prövade om det 

var uppenbart oskäligt att beskatta var RÅ 2009 ref. 84. Fallet handlade om A.U. som var 

anställd i landet X och räknade med att under beskattningsåret vistas i Sverige 102 dagar i 

samband med en förlossning och ytterligare 30 dagar under sin semester. På läkares inrådan 

kom hon till Sverige ungefär två månader innan sitt planerade kejsarsnitt. Hon avsåg att 

återvända till landet X så snart det ansågs riskfritt för barnet.  Hon ansökte om att få tillämpa 

ettårsregeln trots att hon skulle överskrida de 72 tillåtna dagarna i Sverige under 

anställningsåret. Frågan var om ettårsregeln kunde tillämpas med beaktande av bestämmelserna 

om kortare avbrott enligt 3 kap. 10 § och säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL. Regeringsrätten 

gjorde bedömningen att A.U:s avbrott i vistelsen inte kunde vara ett kortare avbrott då vistelsen 

i Sverige översteg 72 dagar. Säkerhetsventilen var inte heller tillämplig då det efter en 

sammantagen bedömning inte framstod som uppenbart oskäligt att beskatta.  

 

5.8 Bevisbördan 

När en person vill erhålla skattefrihet i Sverige genom tillämpning av reglerna behöver hen 

uppvisa bevis på att kraven för tillämpning är uppfyllda. Den skattskyldige ska kunna visa upp 
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ett kvitto eller intyg på att beskattning sker i utlandet för att få tillämpa sexmånadersregeln. 

Tillsammans med kvittot eller intyget ska ett anställningsavtal som visar att anställningen 

utomlands varat eller kommer att vara i minst ett halvår uppvisas.70 

 

För att ettårsregeln ska få tillämpas ska den skattskyldige kunna visa att hen blivit skattebefriad 

genom bestämmelse i intern lagstiftning, avtal eller genom beslut om skattebefrielse som 

myndighet i verksamhetslandet bemyndigats att utfärda. Vad som avses med avtal i 

propositionen är exempelvis proceduravtal som ingås med biståndsländer eller avtal med 

statshandelsländer.71 

 

5.9 Förhållandet mellan reglerna 

Det råder delade meningar om det inbördes förhållandet mellan sexmånaders- och ettårsregeln. 

I propositionen benämns dock sexmånadersregeln som huvudregeln och ettårsregeln som en 

alternativ regel.72 Det är oklart om detta innebär att sexmånadersregeln ska anses ha företräde 

framför ettårsregeln. Oavsett hur man ser på det så ger en tillämpning av reglerna samma effekt 

– den skattskyldige ska inte ta upp inkomsten från utlandet till beskattning i Sverige. 

 

I propositionen nämns ingenting om reglerna kan tillämpas parallellt på olika delar av en 

inkomst. Detta togs till prövning i RÅ 2004 ref. 126. I rättsfallet hade den del som beskattades 

i utlandet undantagits med hjälp av sexmånadersregeln och det domstolen skulle avgöra var om 

ettårsregeln gick att tillämpa på den del av inkomsten som inte beskattades i utlandet på grund 

av landets interna lagstiftning. Domstolen fann att ettårsregeln kunde tillämpas på den delen 

som inte beskattats. Ceije har kommenterat utfallet och drar slutsatsen att reglerna kan tillämpas 

parallellt på samma inkomst och att det inte finns något företräde för sexmånadersregeln.73 

Tyllström håller inte med Ceije i hennes slutsats gällande det inbördes förhållandet mellan 

reglerna. Han ifrågasätter om Regeringsrätten verkligen tagit ställning till frågan om 

sexmånadersregeln och ettårsregeln kan tillämpas samtidigt. Han tolkar det istället som att 

domstolen funnit att hela inkomsten omfattas av ettårsregeln, men inte uttalat detta då frågan 

inte var uppe till prövning.74 

  

                                                 
70 Prop. 1989/90:110, s. 386. 
71 Prop. 1989/90:110, s. 386–387. 
72 Prop. 1984/85:175, s. 21. 
73 Ceije, 2005, s. 238 f. 
74 Tyllström, 2005, s. 548 f. 
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6  EU-rättens påverkan på svensk skattelagstiftning 
Medlemsstaternas lagstiftning får inte strida mot EU-rätten och de fyra friheterna. Dessa 

består av fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital och syftar till att upprätta en inre 

marknad och få den att fungera. Regler som hindrar den fria rörligheten mellan EU:s 

medlemsstater är därför inte tillåtna. De två viktigaste friheterna är rätten till fri rörlighet och 

förbudet mot diskriminering p.g.a. nationalitet. Rätten till fri rörlighet innebär att 

medlemsstaterna är skyldiga att avskaffa alla hinder för gränsöverskridandet. Sådana hinder 

kan t.ex. vara tullar, viseringskrav och gränskontroller. Förbudet mot diskriminering p.g.a. 

nationalitet förbjuder både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär 

ett öppet missgynnande p.g.a. nationalitet eller ursprung, t.ex. krav på medborgarskap för att 

få bedriva ekonomisk verksamhet i en medlemsstat. Indirekt diskriminering förekommer när 

resultatet av regler får en diskriminerande effekt, även om de är neutrala i utformningen så att 

de kan tillämpas oberoende av nationalitet eller ursprung.75 

 

På det skatterättsliga området är EU:s normgivningsmakt mycket begränsad. Artikel 113 

FEUF ger rådet rätt att enhälligt besluta om en harmonisering av ländernas lagstiftningar 

gällande vissa indirekta skatter. En sådan harmonisering får göras i den mån det krävs för den 

inre marknadens funktion. I övrigt är det upp till varje land att utforma reglerna om hur 

inkomst ska beskattas. Medlemsstaterna kan dock inte utforma det interna skattesystemet helt 

fritt. EU-rätten innehåller nämligen regler som hindrar skatteregler som har syftet att skydda 

den egna produktionen.76 

 

Enligt art. 45 EUF ska fri rörlighet för arbetstagare säkerställas inom unionen. Artikeln 

förbjuder även all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna p.g.a. nationalitet. Den 

fria rörligheten ska enligt art.45 p. 3a-d EUF innefatta rätt att: 

- Anta faktiska erbjudanden om anställning, 

- Förflytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium för detta ändamål, 

- Uppehålla sig i en medlemsstat i syfte att inneha anställning där i överensstämmelse 

med de lagar och andra författningar som gäller för anställning av medborgare i den 

staten,  

- Stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställd där, på villkor 

som ska fastställas av kommissionen i förordningar 
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Det är inte endast förbjudet med öppen diskriminering på grund av nationalitet. Artikel 45 

EUF förbjuder även dold diskriminering som genom tillämpning av något annat kriterium 

som leder till samma resultat.77 För att en olik behandling ska kunna strida mot artikel 45 

krävs det att det rör sig om en tillämpning av olika regler i jämförbara situationer eller av 

samma regel i olika situationer.78 

 

6.1 EU-rättens koppling till reglerna 

Sexmånadersregelns krav på obegränsad skattskyldighet har i HFD 2015 ref. 60 ansetts strida 

mot diskrimineringsförbudet i artikel 45 EUF. Rättsfallet handlar om A som var medborgare i 

och anställd av en arbetsgivare i landet X. När hon började arbeta i koncernens svenska 

dotterbolag och flyttade till Sverige blev hon obegränsat skattskyldig här. A deltog i ett 

personaloptionsprogram avseende köp av aktier i moderbolaget där rätten till 

personaloptionerna hade en intjänandeperiod på fyra år. Personaloptionerna som A besatt 

hade till övervägande del intjänats när hon arbetade i landet X. När beskattningstidpunkten 

inträdde var Sverige hennes hemviststat vilket gjorde att Sverige hade beskattningsrätt. Att A 

endast var begränsat skattskyldig i Sverige när dessa tjänades in gjorde att hon inte kunde 

använda sig av sexmånaders- eller ettårsregeln. HFD ansåg att kravet på obegränsad 

skattskyldighet i detta fall innebar sådan negativ särbehandling som enligt artikel 45 i EUF-

fördraget är förbjuden. Sexmånaders- och ettårsregeln ska därför gälla även för medborgare i 

andra EU-länder som flyttar till Sverige utan krav på obegränsad skattskyldighet under hela 

kvalifikationsperioden.  

 

Rättsfallet har i Skattenytt kommenterats av Stenbeck och Hamnered.79 De påpekar att ett antal 

viktiga skatterättsliga frågor kvarstår gällande tillämpningen av reglerna i förhållande till EU-

rätten. En av dessa frågor som enligt dem uppstår är vad som gäller om en svensk medborgare 

under en längre tid arbetar i ett land utanför EU och under denna tid är begränsat skattskyldig i 

Sverige. De menar att denna individ vid en flytt tillbaka till Sverige riskerar att bli beskattad 

för eventuella inkomster som intjänats utomlands. Eftersom ingen av rättigheterna i EUF-

fördraget har utnyttjats i ett sådant fall har EU-praxis normalt inte hindrat diskriminering av ett 

lands egna medborgare. Stenbeck och Hamnered ställer sig frågan om artikel 29 i EUF-

                                                 
77 Se t.ex. mål C-279/93, Schumacker, p. 26. 
78 Se t.ex. mål C-279/93, Schumacker, p. 30. 
79 Stenbeck m.fl., 2016, s. 698 f. 
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fördraget som fastslår att EU-medborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU-

staternas territorium har utvidgat rätten så att även en svensk medborgare som flyttar tillbaka 

till Sverige från ett land utanför EU kan åberopa rättigheterna i fördraget. En annan obesvarad 

fråga som de efterlyser ett svar på ur ett EU-rättsligt perspektiv är hur kravet på en viss 

vistelsetid ställer sig mot rätten till fri rörlighet inom EU. Ettårsregelns krav på vistelse ett år i 

ett och samma land gör att en person som arbetar och vistas i ett EU-land som till viss del från 

skattefrihet enligt ettårsregeln kan avhållas från att flytta till ett annat EU-land eftersom en flytt 

skulle innebära en högre skatt i Sverige. De menar därför att ettårsregeln i detta avseende 

innebär en restriktion av rörligheten inom EU. Båda reglerna kan dessutom innebära ett hinder 

i den fria rörligheten eftersom den skattskyldige kan hindras från att flytta tillbaka till Sverige 

under kvalifikationstiden eftersom en flytt till Sverige kan innebära en kraftigt höjd skatt för 

den enskilde.  

 

Stenbeck och Hamnered kommenterar även vissa praktiska effekter som utfallet av domen får. 

De menar att det uppkommer oklarheter när reglerna även ska omfatta begränsat skattskyldiga. 

Ett exempel de anger är Skatteverkets krav på att den skattskyldige med bevisning ska kunna 

styrka skattebefrielse. De ifrågasätter rimligheten i att ställa ett sådant krav på individer som 

ska arbeta i Sverige även innan de flyttar hit. Om det inte ställs lika höga krav för dessa individer 

kan det finnas en risk att obegränsat skattskyldiga missgynnas genom att en lättnad i 

bevisningskravet endast införs för begränsat skattskyldiga.  
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7 Debatten om reglerna 
 

Reglerna har omnämnts vid ett flertal tillfällen i Skattenytt. Fokus för dessa artiklar har till stor 

del varit att belysa problem som reglerna medför.  

 

Nörklit skrev en artikelserie i två delar som behandlar problematiken som sexmånadersregeln 

medför vid arbete i flera länder. 80 Trots att syftet var att införa en regel som var enkel att 

tillämpa menar Nörklit att sexmånadersregeln är allt annat än enkel. Han menar att 

tillämpningsproblemen har sin grund i lagbestämmelsernas utformning och efterlyser en 

översyn av bestämmelserna. Den rikliga förekomsten av ställningstaganden och domstolspraxis 

menar han tyder på att sexmånadersregeln är svårare att tillämpa än den vid första anblick 

verkar. Enligt honom räcker det inte alltid för den skattskyldige att läsa lagtexten för att avgöra 

om sexmånadersregeln är tillämplig på en viss inkomst, utan att det dessutom krävs kunskap i 

hur bestämmelsen tolkar och tillämpas av skatteverket och av rätten. Detta blir extra svårt för 

de som arbetar i flera länder. Nörklit menar att den skattskyldige alltid måste fråga sig om 

bestämmelserna om kortare avbrott i 3 kap. 10 § IL kan medföra att kravet på vistelsetid inte är 

uppfyllt och om kravet på beskattning innebär att vissa inkomster inte kommer att undantas från 

beskattning i Sverige. 

 

Nörklit kommenterar även kravet på att beskattning inte får ske i strid med intern rätt och 

skatteavtal. Han påpekar att kravet infördes för att komma till rätta med rena 

missbrukssituationer där det var uppenbart att det land som beskattade inkomsten inte haft rätt 

att göra det men att utformningen på kravet gör att regeln inte är begränsad till endast dessa 

situationer. Han menar att denna reglering medför att skattskyldiga måste ha god kännedom om 

hur skatteavtalen är uppbyggda och att de tvingas ta ställning till komplicerade frågor. Nörklit 

påminner även om att sexmånadersregeln infördes just för att skattskyldiga inte skulle behöva 

tillämpa skatteavtal.  

 

I sina avslutande synpunkter skriver Nörklit att få bestämmelser i IL har varit föremål för så 

många ställningstaganden från Skatteverket och avgöranden från domstolarna. Detta menar han 

gör att reglerna verkar vara allt annat än enkla att tolka och tillämpa.  

 

                                                 
80 Nörklit, 2014, s. 42 f. och s. 123 f. 
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I en artikel i Skattenytt som främst behandlar kortare avbrott nämner även Lindberg och 

Westman att det finns praktiska svårigheter vid tillämpningen av reglerna.81 De menar att vid 

tillämpning av sexmånadersregeln består de praktiska svårigheterna i frågan om i vilken mån 

hela inkomsten upptagits till beskattning i verksamhetslandet, när den skattskyldige haft 

omfattande tjänsteresor. Den frågan behandlas dock inte närmre i artikeln. De påpekar även att 

trots att bedömningen om kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln blivit enklare, 

i och med att endast vistelser i Sverige ska tas med i beräkningen, kvarstår samma svårighet när 

det gäller ettårsregeln. Den skattskyldige kan ha svårigheter med att förutse vilka avbrott som 

anses vara för omfattande så att ettårsregeln inte blir tillämpning. Problematiken för den 

skattskyldige uppkommer när hen i sitt arbete måste vistas i andra länder än det huvudsakliga 

vistelselandet.  

 

  

                                                 
81 Lindberg m.fl., 2014, s. 604 f. 
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8 Diskussion 
 

Förutsebarhet är ett av de mest centrala målen inom skatterätten. En förutsebar 

skattelagstiftning gör det möjligt för den skattskyldige att förutse de skattemässiga 

konsekvenserna av sitt planerade eller genomföra handlande. En felaktig bedömning från den 

skattskyldige kan leda till starkt negativa konsekvenser för dennes ekonomi.82 För att korrekt 

kunna bedöma sin skattesituation krävs att skattelagstiftningen och tillhörande förarbeten är 

klara och tydliga. 83 En god skattelagstiftning är enligt Lindencrona klar i sin utformning och 

ska förmå att förverkliga lagstiftarens intentioner.84 

 

Vid införandet nämns att en ökad förutsebarhet för den skattskyldige som en av lagstiftarens 

intentioner.85 Kan sexmånadersregeln och ettårsregeln anses ha en klar och tydlig utformning 

som bidrar till förutsebarhet för den skattskyldige? Detta är vad jag ämnar diskutera i detta 

kapitel.  

 

Sexmånadersregeln och ettårsregeln är tänkt att tillämpas på de som arbetar och vistas 

utomlands men som under tiden fortsätter att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. I de fall 

då den enskilde flyttar utomlands i syfte att stanna, utan att ha kvar någon väsentlig anknytning 

till Sverige, blir personen istället begränsat skattskyldig och har därmed inget behov av 

reglerna. Detta eftersom inkomsten från utlandet då inte kommer att tas upp till beskattning i 

Sverige. Vilka som är obegränsat skattskyldiga framgår relativt tydligt i 3 kap. 3 § IL och 3 kap 

7 § IL. Jag anser därför att bedömningen i sig när det gäller konsekvenserna av en viss handling 

inte bör vara särskilt problematisk. Kravet på obegränsad skattskyldighet under hela 

anställningen har som tidigare nämnts ansetts strida mot diskrimineringsförbudet i artikel 45 

EUF. Efter avgörandet i HFD 2015 ref. 60 kvarstår dock ett antal viktiga skatterättsliga frågor 

och avgörandet gav även upphov till en del andra frågor. Stenbeck och Hamnered tar upp är 

frågan om vad som gäller om en svensk medborgare under en längre tid arbetar i ett land utanför 

EU och under denna tid är begränsats skattskyldig i Sverige. Om den skattskyldige flyttar 

tillbaka till Sverige är hen obegränsat skattskyldig i Sverige och riskerar att bli beskattad för 

eventuella inkomster utomlands. Innan denna fråga är besvarad är det svårt för den 

skattskyldige att förutse vilka konsekvenser en flytt tillbaka till Sverige får. En annan fråga som 

                                                 
82 Lodin, 2013, s. 721. 
83 Kellgren, 1997, s. 58. 
84 Lindencrona, 1992, s. 333–334. 
85 Prop. 1984/85:175, s. 16. 
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Stenbeck och Hamnered ställer sig är hur kravet på en viss vistelsetid ställer sig mot rätten till 

fri rörlighet inom EU. Ettårsregelns krav på vistelse ett år i samma land innebär en restriktion 

av den enskildes rörlighet. Båda reglerna kan dessutom hindra den enskilde från att flytta 

tillbaka till Sverige, vilket också kan innebära ett hinder i den fria rörligheten. Dessa frågor 

påverkar inte förutsebarheten i sig vid en tillämpning av reglerna, mer än att rättsläget är oklart. 

Det är däremot relevant för ett eventuellt omformningsbehov av reglerna. Omformningsbehovet 

diskuteras i slutet av detta kapitel i avsnitt 8.1. 

 

Vilken inkomst som kan undantas med hjälp av reglerna har gett upphov till flera avgöranden. 

Det är fastställt att utbetalning i form av lön och semesterersättning kan undantas och att 

utbetalningstidpunkten inte är av betydelse. Det är även fastställt att sjukpenning och 

försäkringsersättning för förlorad inkomst inte kan anses utgöra inkomst av anställning och 

därmed inte kan undantas från beskattning i Sverige genom tillämpning av reglerna. Det stora 

antalet avgöranden gällande inkomst tyder på att formuleringen inte är nog enkel och klar i sin 

utformning.  

 

För sexmånadersregeln finns vissa praktiska svårigheter vid tillämpningen. Regeln är som 

tidigare nämnt endast tillämplig på den del av inkomsten som beskattas. För att kunna förutse 

sin planerade utlandsvistelse ska den skattskyldige därför veta hur stor del av inkomsten som 

kommer att beskattas. Det finns även en risk att de länder där den skattskyldige arbetar inte ger 

möjlighet till att ansöka om förhandsbesked. Särskilt svårt blir det för en person som arbetar i 

flera länder. Den skattskyldige ska då, för att kunna förutse sin skattemässiga situation, förstå 

hur stor del av inkomsten som kommer att beskattas i varje land och om inkomsten 

överhuvudtaget kommer att beskattas. Dessutom får inte inkomsten beskattas i strid med 

verksamhetslandets lagar och gällande skatteavtal. Även om bevisbördan inte ligger hos den 

skattskyldige att visa detta, kräver det mycket av den enskilde om denne vill förutse de 

skattemässiga konsekvenserna av sitt handlande. Även här är det särskilt komplicerat vid arbete 

i flera länder. Den skattskyldige ska då förstå varje lands interna lagstiftning och kunna tolka 

varje skatteavtal, både mellan länderna i vilka arbetet utförs och mellan Sverige och dessa 

länder. Skattesatser kan variera kraftigt mellan olika länder, vilket gör att den skattskyldiges 

ekonomi kan påverkas till stor del beroende på vilket land som ska beskatta inkomsten. 

 

Vid tillämpning av ettårsregeln bör de praktiska svårigheterna gällande beskattning vara 

mindre. Då ska den enskilde istället kunna visa att inkomsten inte beskattats och att det beror 
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på lagstiftning, administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal. En anledning till att 

svårigheterna bör vara mindre är att det endast är ett lands regler som den skattskyldige behöver 

undersöka. Med det sagt innebär det inte, att tolkning av lagarna och skatteavtalet mellan landet 

och Sverige behöver vara en enkel uppgift. Dessutom behöver den skattskyldige veta om 

ettårsregeln är tillämplig på den lag eller det avtal som undantar inkomsten från skatt i utlandet. 

Utan skatterättslig expertis kan det därför vara svårt att förutse hur sitt handlande påverkar sin 

skattesituation. I och med att det är fastställt att ettårsregeln omfattar de Irländska remittance-

reglerna menar Ceije att förutsebarheten för den enskilde har ökat. Jag anser att det kan 

ifrågasättas om det ska krävas ett avgörande i HFD gällande varje regel som ger skattefrihet i 

ett annat land för att nå fullgod förutsebarhet. Lydelsen i 3 kap. 9 § 2 st. IL talar för att all 

lagstiftning, administrativ praxis eller andra avtal än skatteavtal, som medför skattefrihet i 

verksamhetslandet, ska ge skattefrihet enligt ettårsregeln. Om detta inte är fallet anser jag att 

det bör förtydligas i paragrafen.  

 

Vad som ska räknas som kortare avbrott har varit föremål för ett flertal avgöranden. Att ett 

exakt antal dagar inte uppräknas i 3 kap. 10 § IL kan därför antas ha lett till en viss osäkerhet. 

I och med HFD 2014 ref. 9 I där det fastställdes att kortare avbrott vid en prövning mot 

sexmånadersregeln bör förutsebarheten för sexmånadersregeln gällande kortare avbrott i andra 

länder än Sverige ha ökat drastiskt. Den skattskyldige behöver efter avgörandet endast ta 

vistelser i Sverige i beräkningen om tillåtna avbrott i vistelsen. Svårigheten består dock vid 

tillämpning av ettårsregeln och något exakt svar finns inte på hur många dagars vistelse som är 

tillåtna i andra länder. 

 

3 kap. 10 § IL om kortare avbrott gäller för både sexmånadersregeln och ettårsregeln men ska 

som framgått tolkas på olika sätt. För den skattskyldige är det inte tillräckligt att läsa lagtexten 

och tolka lagen med hjälp av förarbeten. Den enskilde kan även behöva läsa ett antal rättsfall 

för att förutse vilken omfattning vistelser i andra länder är tillåtna för att bibehålla sin 

skattefrihet för inkomsten i Sverige. Även om avgörandet i HFD 2014 ref. 9 bidrog till ökad 

förutsebarhet för sexmånadersregeln anser jag att en bestämmelse där samma lydelse ska tolkas 

på olika sätt för olika regler är allt annat än enkel och klar.  

 

När det gäller omfattningen av tillåtna vistelser i Sverige är regleringen relativt enkel och klar. 

Det finns ett exakt antal dagar angivet i lagtexten och i förarbetena anges att del av dag, 
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ankomst- och avresedag ska räknas in i antalet dagar. 86   Regeln lämnar inte mycket 

tolkningsutrymme och den enskilde bör utan större svårigheter kunna beräkna och planera så 

att vistelserna i Sverige håller sig inom ramen för vad som är tillåtet för bibehållen skattefrihet 

i Sverige. Svårigheterna när det gäller vistelser i Sverige bör bestå i oväntade händelser som 

tvingar den enskilde att återvända hem i förtid eller under fler dagar än vad som tillåts enligt 

paragrafen. För sådana situationer finns säkerhetsventilen. Säkerhetsventilen har dock inte varit 

föremål för många avgöranden vilket gör det svårt att avgöra på vilka situationer den kan vara 

tillämplig. Exempel enligt förarbetena är personliga händelser såsom egen eller 

familjemedlemmars sjukdom eller yttre händelser som krig eller jordbävning. Det specificeras 

dock inte närmare utan lämnades till att utvecklas i praxis.87 I skrivande stund finns dock inte 

mycket vägledning att hämta i praxis.  

 

Visserligen kan inte den enskilde förutse att en sådan oväntad händelse kommer att inträffa. 

Det följer av att händelsen faktiskt är en oväntad händelse. Den enskilde kan dock ändå ha 

behov av att förstå i vilka situationer som säkerhetsventilen kan tillämpas. Jag väljer att 

illustrera detta med hjälp av ett exempel. En skattskyldig arbetar och vistas utomlands och får 

vetskap om att en familjemedlem är svårt sjuk. Den skattskyldige har redan spenderat alla 

tillåtna dagar i Sverige men vill återvända till Sverige en viss tid för att stötta familjen. Hen vill 

nu veta vad konsekvensen blir om hen återvänder till Sverige och därmed överstiger sina tillåtna 

dagar. Efter en del efterforskande leder det till en fråga om säkerhetsventilen kan tillämpas i 

det aktuella fallet. Visserligen nämns familjemedlems sjukdom som en sådan oväntad händelse 

som kan göra att det blir uppenbart oskäligt att beskatta inkomsten från utlandet men utan 

nämnvärd vägledning från praxis är det svårt för den skattskyldige att förutse konsekvenserna 

av att återvända hem. Det är inte heller säkert att skatterättslig expertis kan hjälpa till att svara 

på frågan utan fler exempel i praxis. Vid en ansökan om förhandsbesked kan det ta väldigt lång 

tid att få svar och det är inte säkert den skattskyldige har tid att vänta på svaret. Den skattskylde 

kan då tvingas att ta ett beslut utan att veta om säkerhetsventilen kan tillämpas eller om 

konsekvensen blir risk för betydligt högre skatter. Möjligtvis kan man tolka förarbetena så att 

en dödssjuk familjemedlem kvalificerar sig för tillämpning av säkerhetsventilen men vad gäller 

om man inte har en tydlig prognos? Hur allvarlig behöver sjukdomen vara? Krig och 

jordbävning nämns som andra oväntade händelser som kan leda till att beskattning av 

inkomsten är uppenbart oskälig. Även här finns vissa oklarheter. Gäller detta även vid hot om 

                                                 
86 Prop. 1984/85:175, s. 30. 
87 Prop. 1984/85:175, s. 17–18. 
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krig? Eller krig i andra delar av landet än där man befinner sig? Hur kraftig jordbävning är 

nödvändig för att det ska vara uppenbart oskäligt att beskatta om man återvänder hem i förtid? 

Innan praxis är mer utvecklat på området finns därmed många oklarheter som kan göra det svårt 

för den enskilde att förutse de skattemässiga konsekvenserna av att återvända hem.  

 

Vilket förhållande reglerna har till varandra är inte helt säkerställt. Enligt min åsikt bör 

sexmånadersregeln anses vara huvudregeln. Detta med anledning av att den benämns så vid 

införandet och för att situationen att beskattning sker utomlands och att arbete pågår i flera 

länder bör vara ett mer vanligt förekommande scenario. Om sexmånadersregeln har företräde 

framför ettårsregeln är dock oklart. Jag anser att det förefaller vara fastställt att reglerna kan 

tillämpas parallellt på olika delar av en inkomst även om det inte är uttalat av domstolen.  Då 

domstolen valde att tillämpa reglerna parallellt i fallet gällande de Irländska remittance-reglerna 

och eftersom varken lagtext eller förarbeten antyder något annat finner jag det svårt att dra en 

annan slutsats.  

 

8.1 Avslutande kommentarer 

Som visat i diskussionen har flera begrepp i sexmånadersregeln och ettårsregeln en oklar 

utformning. För den skattskyldige kan det vara svårt att förutse vilken inkomst som får 

undantas, om inkomsten kommer att beskattas, till vilken del inkomsten beskattas, vilken 

omfattning som är tillåten för avbrott i tredje land enligt ettårsregeln och om säkerhetsventilen 

är tillämplig på den aktuella situationen. För att förutse konsekvenserna för sin skattemässiga 

situation behöver den enskilde även ha en förståelse för andra länders lagar och för skatteavtal 

som upprättats mellan länderna. Det råder även osäkerhet huruvida reglerna strider mot EU-

rätten i fler hänseenden än kravet på obegränsad skattskyldighet under hela utlandsvistelsen. 

En sammantagen bedömning gör att jag inte kan komma till en annan slutsats än att reglerna i 

många fall inte möjliggör förutsebarhet för den enskilde. 

 

Med anledning av förutsebarhetens viktiga ställning inom skatterätten och reglernas oklara 

utformning anser jag att reglerna är i behov av en översyn och en omformning.  
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