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Sammanfattning 
Människor arbetar utomlands idag i större utsträckning än vad de gjorde förr. Det medför 

att de påverkas av andra staters lagstiftning och risken uppkommer att det kolliderar med 

hemstatens lagstiftning som kan leda till internationell juridisk dubbelbeskattning. Interna 

förfaranden ökar för att undanröja en eventuell juridisk dubbelbeskattning, däribland finns 

sexmånaders- och ettårsregeln. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan till-

lämpa dessa regler genom att uppfylla rekvisit som framkommer av 3 kap. 9 § IL och där-

med bli skattebefriad på den inkomst som förvärvas utomlands.  

 

Vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln får kortare avbrott göras om de inte 

överskrider mer än sex dagar per hel månad eller 72 dagar per anställningsår som framgår 

av 3 kap. 10 § IL. Av förarbetena till denna regel framgår att regelns syfte bl.a. är att se till 

att inte alltför långa avbrott görs från tjänstgöringen och att regeln även ska medföra förut-

sägbarhet för en person som arbetar utomlands under en begränsad period och vill göra 

kortare avbrott från den tjänstgöringen. 

 

Uppsatsen syftar till att besvara huruvida tillämpningen av kortare avbrott i samband med 

sexmånaders- och ettårsregeln är förenlig med förarbetena. Enligt ett ställningstagande från 

Skatteverket fastställs att avbrott från tjänstgöring i Sverige och tredje land högst får uppgå 

till åtta dagar per hel månad eller 96 dagar per anställningsår. Det framgår inte hur en ut-

räkning görs av dagarna, det medför att en förutsägbarhet inte föreligger gällande hur en 

skattskyldig träffas av ställningstagandet. Det föreligger en osäkerhet i att Skatteverket till 

synes får ge ett ställningstagande gällande något som redan är lagstadgat. 

 

Slutsatsen av denna uppsats är att tolkningen av kortare avbrott inte är förenlig med förar-

betena. 
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Abstract 
People work abroad to a greater extent today than they did in the past. This means that 

they are affected by other states' legislation and the risk arises that it  will collide with the 

home states' legislation that could lead to an international juridical double taxation. This 

increases the meaning of internal procedures to eliminate any international double taxation, 

for example the six-month-rule and one-year-rule. A person with unlimited tax liability in 

Sweden can use these rules by meeting the requirements found in chapter 3 9 § IL and thus 

be exempted from tax on income derived from abroad. 

 

The application of the six-month-rule and one-year-rule allows that shorter interruptions 

may be made if they do not exceed more than six days per full month or 72 days per year 

of employment as prescribed in chapter 3 10 § IL. The preambles of this rule states that the 

rule in particular seeks to ensure that not too long interruptions are made during an em-

ployment and to give predictability to a person working abroad for a limited time and who 

wants to make a shorter interruption during the employment. 

 

This thesis seeks to answer whether the application of a shorter interruption in the six-

month-rule and one-year-rule is compatible with the preambles. According to a statement 

from Skatteverket it is stated that the interruption from an employment in Sweden and a 

third country may not exceed eight days per full month or 96 days per year of employment. 

It is not clear how a calculation is made of the days which means that there is no predicta-

bility when a taxpayer makes a shorter interruption. It is also unpredictable that Skattever-

ket can make statement as it seems regarding something that is already legislated. 

 

The conclusion of this thesis is that the interpretation of a short interruption is not consi-

stent with the preambles. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Om en person från Sverige arbetar utomlands kan denne under vissa förhållanden bli skat-

tebefriad i Sverige för den inkomst som förvärvas utomlands. För att en person som an-

ställd ska kunna förstå om det är fördelaktigt att ta chansen att arbeta utrikes eller inte krävs 

bland annat en förutsägbarhet i hur beskattning i sådana fall kommer att ske. Det är för att 

undvika att en person behöver beskattas både i sitt hemland och i det land en skattskyldig 

person förvärvar inkomst.  

En person som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig här 

enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Det gäller även för personer som ti-

digare varit bosatta i Sverige och har en väsentlig anknytning hit. Om någon är obegränsat 

skattskyldig innebär detta enligt 3 kap. 8 § IL att personen är skattskyldig för alla inkomster 

som denne förvärvar både i Sverige och utomlands. Det faktum att en person är skattskyl-

dig för inkomster även från utlandet innebär att en internationell juridisk dubbelbeskatt-

ningssituation kan uppstå om ett annat land gör anspråk på att beskatta samma inkomst.1 

För att undanröja potentiell dubbelbeskattning finns olika förfaranden inom svensk intern 

rätt.2 

Sexmånaders- och ettårsregeln möjliggör undanröjande av internationell juridisk dubbelbe-

skattning.3 Reglerna innebär att en obegränsat skattskyldig person från Sverige som jobbar 

och vistas utomlands under en viss period kan undgå beskattning i Sverige på den lön per-

sonen förvärvar i utlandet om angivna kriterier är uppfyllda i lagen. De lagrum som främst 

blir aktuella vid tillämpningen av sexmånaders- och ettårsreglerna är 3 kap. 9-10 §§ IL.  

För att omfattas av sexmånadersregeln krävs att en person har en anställning som medför 

att arbetet utförs utomlands i minst sex månader och att inkomsten beskattas utomlands 

enligt 3 kap. 9 § 1 st. IL. Ettårsregeln framkommer av 3 kap. 9 § 2 st. IL och medför skat-

tebefrielse i Sverige för den inkomst som förvärvas utomlands om vistelsen varar i samma 

land under minst ett år.  

                                                
1 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 24. 

2 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 74. 2 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 74. 

3 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 74. 



 

 
3 

Under anställning utomlands får kortare avbrott förekomma enligt 3 kap. 10 § IL. Avbrott i 

tjänsten får dock inte ske i början eller slutet av tjänstgöringen utomlands och det får inte 

heller innebära att en person vistas mer än sex dagar per månad eller 72 dagar sammanlagt 

per år i Sverige. Om det görs avbrott i tjänsten som inte räknas som kortare enligt 3 kap. 10 

§ IL leder det till att den skattskyldige förlorar sin skattebefrielse och därmed kan komma 

att utsättas för en eventuell juridisk dubbelbeskattning. 

Enligt förarbeten medför det faktum att det tydliggörs vad kortare avbrott innebär, att det 

bl.a. skapar en förutsägbarhet för den anställda.4 Med det menas att den anställde kan för-

utse hur skattskyldigheten kan komma att påverkas av att denne vid en utlandstjänst gör ett 

kortare avbrott.5 Avsikten med att fastslå antalet dagar som tillåts för att anställningen och 

därmed skattebefrielsen inte ska anses ha upphört är även det för att uppnå en förutsägbar-

het.6 Analysen som sker i uppsatsen är med andra ord av vikt för den anställde som tjänst-

gör utomlands, detta för att se huruvida en förutsägbarhet skapas som är önskvärd enligt 

förarbetena eller misslyckas vid tolkning av kortare avbrott. 

1.2 Syfte och avgränsning 

I denna uppsats analyseras huruvida tolkningen av kortare avbrott, enligt 3 kap. 10 § IL, vid 

utnyttjandet av sexmånaders- och ettårsregeln7 är förenlig med förarbetenas syfte.  

Denna uppsats behandlar främst sexmånaders- och ettårsregeln som möjlig metod för att 

undanröja internationella juridisk dubbelbeskattning och främst med avseende på kortare 

avbrott i enlighet med nämnda syfte. I viss mån förklaras även andra metoder för undanrö-

jande av dubbelbeskattning för att upplysa läsaren om att andra sätt finns, men fokus ligger 

på sexmånaders- och ettårsregeln.  

Begreppet obegränsat skattskyldig är mest centralt i denna uppsats eftersom det endast är i 

förhållande till obegränsat skattskyldiga skattesubjekt som sexmånaders- och ettårsregeln 

blir tillämpliga. Begränsad skattskyldighet lämnas därmed till större del utan avseende.  

                                                
4 Prop. 1984/85:175, s. 19. 

5 Prop. 1984/85:174, s. 19. 

6 Prop. 1984/85:174, s. 123. 

7 3 kap. 9 § IL. 
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I uppsatsen behandlas endast inkomstslaget tjänst. Inkomst av kapital och näringsverksam-

het lämnas utanför ramen för uppsatsen. 

1.3 Metod och material 
För att kunna utreda huruvida tolkningen av kortare avbrott inte är motstridig förarbetena 

krävs först ett klarläggande kring gällande rätt genom en deskriptiv del. För att få ledning 

inom området används en rättsvetenskaplig metod8 där hänsyn tas till lag, förarbeten, rätts-

praxis och doktrin, rättskällevärdet ges i ovan nämnda ordning. Vidare tas hänsyn även till 

ställningstagande från Skatteverket och förhandsbesked från Skatterättsnämnden. En en-

skild kan be Skatterättsnämnden om ett förhandsbesked i en taxeringsfråga. Ett sådant för-

handsbesked kan sedan överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om ett pröv-

ningstillstånd medges.9 Föreskrifter, såsom ställningstagande, från Skatteverket är även de 

av vikt eftersom Skatteverket genom bemyndigande fått rätten till att utfärda sådana bin-

dande föreskrifter. Dessa ställningstaganden och skrivelser är endast bindande för just Skat-

teverket men ger vägledning i hur tillämpningen av olika förhållanden bedöms av dessa 

myndigheten. Det är av vikt eftersom det är den enda källa som ger någon ledning på vissa 

områden där ingen ledning finns att hämta från förhandsbesked eller prövningstillstånd 

från HFD som meddelats. Skatterättsnämndens förhandsbesked är bindande för Skattever-

ket och allmän förvaltningsdomstol om den enskilde yrkar på det. Det medför även rätten 

för Skatteverket och den enskilde att överklaga förhandsbeskedet till HFD.10  

Grunden för uppsatsen kommer främst vara förarbeten för att se till hur lagstiftaren åsyf-

tade att regeln ska tillämpas och sedan ställningstaganden från Skatteverket, förhandsbe-

sked från Skatterättsnämnden och praxis från HFD för att förstå hur regeln om kortare av-

brott används i praktiken. I det fall nämnda källor inte ger ledning används doktrin för att 

få en vidare förståelse. 

1.4 Disposition 

För att kunna analysera om en diskrepans mellan tolkningen av kortare avbrott och den till-

lämpning som framkommer av förarbetena föreligger krävs en klarhet i hur en anställd kan 

komma att tillämpa sexmånaders- och ettårsreglerna. För att förstå vikten av sexmånaders- 

                                                
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod, argumentation, s. 39.  

9 Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 75. 

10 16 § 1 st. samt 22 § 1 st. och 3 st. lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
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och ettårsregeln anses en övergripande genomgång av internationell rätt vara nödvändig för 

att de internationella förhållandena som leder till rättsläget som råder. 

Uppsatsens andra kapitel handlar om internationella principer i syfte att belysa varför sex-

månaders- och ettårsregeln är av vikt i Sverige. Här lyfts även fram hur internationell juri-

disk dubbelbeskattning uppstår och kortfattat om förfaranden för att undanröja dubbelbe-

skattning. Varför andra förfaranden än just sexmånaders- och ettårsregeln tas upp beror på 

att en övergripande bild av hur beskattning internationellt sett går till bör ges så långt det är 

möjligt. 

Tredje kapitlet handlar om hur en person blir obegränsat skattskyldig i Sverige och vad det 

innebär för denne eftersom det är en nödvändighet för att kunna tillämpa av sexmånaders- 

och ettårsregeln.  

Fjärde kapitlet handlar om sexmånaders- och ettårsregeln och hur dessa regler tolkas och 

hur de påverkar anställda som arbetar utomlands och vad som krävs för att en anställd ska 

kunna tillämpa dessa regler.  

Av femte kapitlet framhålls även vad det innebär att göra kortare avbrott under tiden en 

person jobbar utomlands. Vad syftet med kortare avbrott var enligt förarbeten och hur det 

faktiskt tolkas idag. 

I sjätte kapitlet görs slutligen en analys av den refererande delen och en slutsats framställs i 

sjunde kapitlet. 
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2 Internationellt  

2.1 Internationella principer 
Utvecklingen som råder världen över är av vikt för att det påverkar hur länder beskattar in-

komsten från skattskyldiga. Globaliseringen som medför en ökad internationell rörlighet 

gör att stater idag måste anpassa sin lagstiftning efter problematik som kan uppstå därav, 

detta eftersom att rörligheten gör att fler än bara en stats invånare påverkas av ett rättsy-

stem som ett land har.11 Därför beskrivs nedan exempel på förhållanden som ger sexmåna-

ders- och ettårsregelns utfall, det vill säga att fungera på så sätt att det undanröjer dubbel-

beskattning, ett syfte.  

Det finns företrädesvis två principer som stater använder som grund för att göra anspråk 

på att beskatta inkomster. Den ena principen är hemvistprincipen12 och den andra är käll-

statsprincipen. 13  

Hemvistprincipen fokuserar på den skattskyldiges anknytning till en viss stat. Det innebär 

att om en person har anknytning till en viss stat, t.ex. genom att vara bosatt där, så leder det 

till att denne blir obegränsat skattskyldig i den staten.14 I Sverige finns denna princip ut-

tryckt i 3 kap. 3 § IL. Där framkommer att en person som är bosatt, stadigvarande vistas el-

ler tidigare har varit bosatt här och fortfarande har en väsentlig anknytning hit så blir denne 

obegränsat skattskyldig. Nedan utvecklas vad som menas med obegränsat skattskyldig. 

En stat som tillämpar källstatprincipen beskattar de inkomster eller förmögenhetstillgångar 

som förvärvas i landet.15 Denna princip tillämpas även i Sverige och kan härledas ur 3 kap. 

17 § IL som behandlar begränsat skattskyldiga.16 Både hemvist- och källstatprincipen an-

vänds oftast helt eller delvis parallellt i de flesta stater.17 

                                                
11 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 613. 

12 Se även domicilprincipen. 

13 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 23. Se även Mattson, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 160. 

14 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 23. Se även Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning – En översikt, s. 
128. 

15 Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning – En översikt, s. 128. 

16 Mattson, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 18. 

17 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 614.  
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2.2 Internationell juridisk dubbelbeskattning 
I OECD:s modellavtal förklaras internationell juridisk dubbelbeskattning på följande sätt:  

”International juridical double taxation can be generally defined as the imposition of comparable 

taxes in two (or more) States on the same taxpayer in respect of the same subject matter and for 

identical periods.”18  

Dubbelbeskattning uppstår därmed när två eller flera stater vill göra anspråk på att beskatta 

samma persons inkomst för samma tidsperiod.19 En risk för internationell juridisk dubbel-

beskattning uppstår således t.ex. när en person har anknytning till ett land som tillämpar 

hemvistprincipen samtidigt som personen arbetar i ett annat land där källstatsprincipen till-

lämpas. Ett exempel på det är om en person bor i land A och börjar en tjänstgöring  i land 

B, under en begränsad tid, dit personen sedan flyttar och erhåller lön. Detta innebär att 

personen fortfarande kan ha en väsentlig anknytning till land A och därmed bli obegränsat 

skattskyldig där för alla sina inkomster till följd av hemvistprincipen samtidigt som perso-

nen kan bli skattskyldig i land B, som tillämpar källstatsprincipen eftersom inkomsten för-

värvas där. När flera stater använder dessa två principer parallellt så kan risken öka för att 

utlandsarbetare träffas av båda principer samtidigt. En åtskillnad bör göras mellan begrep-

pen juridisk dubbelbeskattning och ekonomisk dubbelbeskattning då ekonomisk dubbelbe-

skattning syftar på när samma inkomst blir föremål för beskattning flera gånger.20  

2.3 Möjligheter att undanröja internationell juridisk dubbelbe-
skattning 
Det finns en rad olika förfaranden för att undanröja en internationell juridisk dubbelbe-

skattning. Ett sätt att undvika dubbelbeskattning av inkomst är genom skatteavtal med 

olika länder.21 Skatteavtalen är till större del av bilateral karaktär vilket innebär att de är in-

gångna mellan Sverige och en annan stat.22 De medför att den rätt som stater har för att be-

skatta inkomst fördelas mellan staterna. Sveriges beskattningsrätt kan dock inte utvidgas till 

följd av skatteavtalen. Antingen förhindras Sverige från att beskatta inkomsten eller så bi-
                                                
18 Paragraf 1 i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 

19 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 24. 

20 Dahlberg, Internationell beskattning, s 25. 

21 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 158. Se även Se även Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning – En 
översikt, s. 144. 

22 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 655. Se även 
Eriksson, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, s. 36.  
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behålls rätten framför en annan stat som i sin tur förhindras från att beskatta. Det innebär 

att om en inkomst inte är skattepliktig här så kan Sverige aldrig får rätten att beskatta den 

genom ett skatteavtal.23 För att ett skatteavtal ska bli tillämpligt i svensk intern rätt krävs att 

det blir inkorporerat i svensk lag. Det krävs även att det införlivas genom en särskild lag el-

ler en inkorporationslag för att avtalet ska kunna åberopas av Skatteverket och av skatt-

skyldiga vid en domstol.24  

OECD:s modell är ett modellavtal som utformats av OECD:s Fiscal Commitee som söker 

att få till stånd en gemensam modell mellan t.ex. medlemsstater inom EU för att få ledning 

i hur ett skatteavtal ska utformas.25 Modellavtalet är dock endast en rekommendation för 

medlemsstaterna och är således inte bindande.26 Syfte med modellavtalet är att skapa en 

enhetlighet i de olika skatteavtalen mellan olika stater vilket, avtalet har lyckats med. Även 

kommentarer som har utvecklats till modellavtalet är av stor betydelse för de stater som 

använt modellavtalet som mall för att utarbeta egna skatteavtal sinsemellan. 27 

2.4 Sammanfattning av internationella förhållanden 
Den ökade rörligheten mellan stater gör att fler människor med olika förutsättningar kan 

komma att påverkas av andra staters lagstiftning. Om en stats gällande rätt är mer förmån-

lig än en annan stats rätt kan det ligga i den ena statens intresse att neutralisera den skillna-

den. Det faktum att stater använder sig av olika principer och grunder för beskattning har 

till följd att dessa ibland kolliderar och medför att en persons inkomst dubbelbeskattas vid 

tjänstgöring utomlands. För att inte belasta en skattskyldig med dubbelbeskattning på det 

sättet har som nämnts olika förfaranden utvecklats för att motverka detta.  

På grund av det faktum att varje stat är suveränt i förhållande till hur tolkning görs av skat-

teavtal leder det till att stater trots likartade förutsättningar och likartade förarbeten kan 

tolka ett skatteavtal olika.28 Det kan medföra att det blir mer komplext för stater att gemen-

                                                
23 Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 213. All text efter fotnot 18 till och med fotnot 19 hör till denna 

fotnot. 

24 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 158. 

25 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 656. Se även 
Dahlberg, Internationell beskattning, s. 158. 

26 Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 214. 

27 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 656. 

28 Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 219. 
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samt komma fram till lösningar för att undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning. 

Däribland, förutom ovan nämnda förfaranden, har sexmånaders- och ettårsregeln upp-

kommit. Motiven bakom sexmånaders- och ettårsregeln är att de är en enkel metod att an-

vända för att undvika internationell juridisk dubbelbeskattning.29 Det kan därmed vara av 

vikt att denna regel är förutsägbar och skattskyldiga förstår hur den kan tillämpas för att 

den ska kunna vara användbar. Det är sedermera det som leder fram till uppsatsens syfte 

att bedöma om en förutsägbarhet uppnås vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln 

när en person gör ett kortare avbrott. 

                                                
29 Dahlberg, Internationell beskattnings, s. 77. 
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3 Obegränsat skattskyldig 

3.1 Vem är obegränsat skattskyldig? 

3.1.1 Allmänt om obegränsat skattskyldig 

Det följer av 3 kap 3 § IL att en person som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här el-

ler som har en väsentlig anknytning till Sverige samt tidigare har varit bosatt här är obe-

gränsat skattskyldig. Nedan utvecklas dessa rekvisit för att i syfte att belysa hur en person 

blir obegränsat skattskyldig. 

3.1.2 Bosatt i Sverige 

För att avgöra om en person är att anses som bosatt i Sverige enligt IL ses till en allmän be-

tydelse av ordet bosatt.30 Det beror på att det inte finns en specifik innebörd av ordet i IL.31 

Det krävs som av lydelsen följer att personen verkligen är bosatt i Sverige. Om den all-

männa innebörden följs torde det dock ha samma betydelse som i folkbokföringslagen 

(1991:481) (FBL).32 Enligt 7 § 1 st. FBL anses en person vara bosatt på den fastighet där 

denne är folkbokförd och tillbringar sin dygnsvila. Om en person kan anses vara bosatt på 

flera fastigheter är det den fastighet där denne bor med sin familj eller vid en samlad be-

dömning har sin egentliga hemvist.33 Det som kan utläsas av vad som framkommer i folk-

bokföringslagen och det faktum att det är troligast används samma betydelse i IL är att en 

person anses bosatt i det land där denne är folkbokförd. Om någon bor i flera länder så är 

det första hand det landet där denne har sin familj som personen anses bosatt i. I andra 

hand så görs en samlad bedömning av konstaterbar fakta gällande personens bosättnings-

förhållanden.34 Enligt ett ställningstagande från Skatteverket ska dock folkbokföringen inte 

vara avgörande vid fastställandet av om en person är bosatt här. Det framkommer att det 

istället ska läggas vikt vid de faktiska omständigheter som råder.35 Att en person vistas ut-

omlands och därmed inte är bosatt här kan trots det medföra obegränsat skattskyldighet för 

                                                
30 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 16. 

31 Prop. 2004/05:19, s. 30. 

32 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 51. Se även prop. 2004/05:19, s. 30. 

33 7 § 2 st. FBL. 

34 Prop. 2004/05:19, s. 30. Se även SKV:s ställningstagande nr 26/05 från den 5 december 2005, dnr. 131 
656725-05/111. 

35 SKV:s ställningstagande nr 26/05 från den 5 december 2005, dnr. 131 656725-05/111. 
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inkomster från Sverige och utlandet om denne stadigvarande vistas här eller har väsentlig 

anknytning hit. Dessa två begrepp behandlas närmare nedan.  

3.1.3  Stadigvarande vistas i Sverige 

Inte heller vad gäller stadigvarande vistelse finns det en särskild betydelse i IL och därför 

följs dess allmänna innebörd även här. Vad som finns att bedöma av begreppet stadigva-

rande vistelse är hur länge en person måste vistats i Sverige för att det ska anses vara sta-

digvarande.36 I ett ställningstagande från Skatteverket framkommer att vistelsen i Sverige 

ska vara i minst sex månader för att anses som stadigvarande.37 Det framgår även av nuva-

rande förarbeten till IL. 38 Det är nödvändigt att personen tillbringar viss dygnsvila i Sverige 

och en person som pendlar till Sverige och därmed inte övernattar här är således inte att 

anses som någon som stadigvarande vistas här.39 Det krävs att vistelsen inte avbryts mer än 

tillfälligt för att den ska anses vara sammanhängande och kontinuerlig. I den tiden räknas 

även med de dagar som utgör det tillfälliga avbrottet i antalet dagar/månader som en per-

son stadigvarande vistas här.40 Tiden för hur lång tid en person stadigvarande vistats här 

samt dagarna som det tillfälliga avbrottet har uppgått till läggs följaktligen samman. RÅ 

1997 ref. 25 ger för handen att en regelmässig vistelse innebär i snitt tre övernattningar per 

vecka i Sverige för att ses som en stadigvarande vistelse. På grund av det speciella förhål-

landet som förklaras vad gäller vistelsens längd i Sverige och de kortare avbrotten i rättsfal-

let är detta utfall dock svårt att tillämpa på förhållanden som inte är liknande.41  

Dåvarande regeringsrätten42 kom i rättsfall RÅ 2008 ref. 16 fram till att hänsyn ska inte bara 

tas till vistelsen längd vid avgörande om en vistelse anses som stadigvarande, utan hänsyn 

ska även tas till omständigheter som ligger utanför tidsperioden. I det förevarande fallet 

hade en person vistats återkommande perioder i Sverige som oftast uppgått till nästan sex 

månader och ansågs ändå som stadigvarande vistas här. Detta innebär att om en person 

kommer till Sverige vid ett flertal tillfällen under period och gör det något regelbundet så 

                                                
36 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 32. 

37 SKV:s skrivelse 2005-02-14, dnr. 130 92654-05/111. 

38 Prop. 1927:102 bil. 3, s. 46 f. Se även prop. 2004/05:19, s. 30.  

39 RÅ 1981 not. 4. 

40 Anderson, Saldén-Enérus, Tivéus, Inkomstskattelagen: Kommentar Del I, s. 89. Se även RÅ 1997 ref. 25. 

41 SKV:s skrivelse 2005-02-14, dnr. 130 92654-05/111. 

42 Numera Högsta förvaltningsdomstolen. 
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ska inte fokus ligga på om vistelsen är exakt sex månader eller strax därunder. Då ska istäl-

let hänsyn tas till det faktum att personen vistas i Sverige återkommande och att en sam-

manvägd bedömning får göras gällande vistelserna här.  

3.1.4 Väsentlig anknytning till Sverige 

Huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte är av vikt när en person 

flyttar härifrån. Varför detta har betydelse för Sverige är för att en person med väsentlig 

anknytning är obegränsat skattskyldig här trots att denne inte bor kvar i landet.43 En person 

som har bott i Sverige kan med andra ord, trots flytt från Sverige, vara obegränsat skatt-

skyldig för alla sina inkomster här och i utlandet genom att fortfarande ha väsentlig an-

knytning hit. För att avgöra om någon har väsentlig anknytning till Sverige finns vägledning 

att finna i 3 kap. 7 § 1 st. IL. Av lagrummet framgår att följande punkter ska tas med i be-

aktande om huruvida en person anses ha en väsentlig anknytning hit: 

– om en person är svensk medborgare, 

– hur länge personen var bosatt här, 

– om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, 

– om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 

– om personen har en bostad här, 

– om personen bedriver en näringsverksamhet här, 

– om personen är ekonomiska engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt 

eller indirekt, ger personen ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, 

– om personen har fastighet här och 

– liknande förhållande. 

Dessa anknytningspunkter är inte på något sätt uttömmande och andra faktorer kan således 

vara av vikt vid bedömningen. Detta framgår av den sista punkten i lagrummet, ”liknande 

förhållande”. Det görs en sammanvägd bedömning av nämnda anknytningspunkter och vä-

sentlig anknytning uppkommer sålunda inte endast av att en av punkterna är uppfyllda.44 

Dessa punkter är mer som ramar för vad som ska tas hänsyn till vid en bedömning. Det 

finns dock vissa av dessa punkter som väger tyngre i bedömningen än andra. De som väger 

                                                
43 3 kap. 3 § IL. 

44 Prop. 1966:127, s. 49-50. Se även Mattson, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 36.  
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tyngst är de gällande om personen har en bostad för åretruntbruk45 i Sverige, har en familj 

här eller om personen bedriver en näringsverksamhet här.46  

I 3 kap. 7 § 2 st. IL finns en femårsregel som innebär att den person som flyttat från Sve-

rige har bevisbördan för att denne saknar väsentlig anknytning hit under de fem första åren. 

En person presumeras således ha en väsentlig anknytning till Sverige de första fem åren 

som denne är skyldig att motbevisa om personen inte vill fortsätta vara obegränsat skatt-

skyldig i Sverige när denne flyttar utomlands. Om personen inte kan bevisa att väsentlig 

anknytning inte föreligger så anses denne ha väsentlig anknytning och är därmed obegrän-

sat skattskyldig här. Efter att dessa fem år har förlöpt går bördan om bevisning över till 

Skatteverket som därefter har att bevisa att en person har väsentlig anknytning hit.47  

Även personer som är anställda vid utländsk stats beskickning eller konsulat är obegränsat 

skattskyldiga här eftersom de normalt är bosatta eller vistas i Sverige.48 De faller dock under 

ett undantag i 3 kap. 17 § 1 st. 2 p. IL som medför att de endast blir begränsat skattskyldiga 

här. 

3.2 Obegränsat och begränsat skattskyldig 
Om en person uppfyller något av kriterierna i 3 kap. 3 § IL är denne obegränsat skattskyl-

dig i Sverige. Av 3 kap. 8 § IL framgår att den som är obegränsat skattskyldig måste bes-

kattas för alla sina inkomster från Sverige och utlandet. Av 3 kap. 17 § 1 st. 1 p. IL framgår 

att den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig i Sverige. När en per-

son är begränsat skattskyldig kan denne inte omfattas av sexmånaders- och ettårsregeln och 

därmed inte heller utnyttja möjligheten att göra kortare avbrott och därför analyseras inte 

begreppet begränsat skattskyldig vidare i denna uppsats.  

3.3 Sammanfattning 
En person som uppfyller något av rekvisiten bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller 

har flyttat härifrån och fortfarande har en väsentlig anknytning hit blir obegränsat skatt-

skyldig. Det innebär att om en person arbetar utomlands är denne, som ovan anförts, även 

skattskyldig i Sverige för sina inkomster som förvärvas utomlands. Det innebär att en per-

                                                
45 Prop. 1984/85:175, s. 28. 

46 RÅ 1989 ref. 118. 

47 Prop. 1966:127, s. 30. 

48 3 kap. 3 § 2 st. IL. 
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son kan ha flyttat från Sverige men fortfarande ha en väsentlig anknytning hit och det in-

nebär att denne blir obegränsat skattskyldig för inkomsten både i Sverige och i utlandet. 

Det finns dock en presumtionsregel som den skattskyldige kan motbevisa och således bli 

begränsat skattskyldig i Sverige. För de som dock uppfyller något av de tre rekvisiten i 3 

kap. 3 § IL och blir obegränsat skattskyldiga här så finns det dock interna förfaranden för 

att undkomma dubbelbeskattning.49 Ett möjligt förfarande är att tillämpa sexmånaders- och 

ettårsregeln med möjlighet till kortare avbrott. Det är även där som är fokus ligger i denna 

uppsats och det som klargörs nedan. 

                                                
49 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 74. 
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4 Sexmånaders- och ettårsregeln  

4.1 Sexmånadersregeln 
Vid tillämpning av den s.k. sexmånadersregeln får kortare avbrott göras under vistelsen ut-

omlands.50 För att möjliggöra en analys om huruvida tolkningen av kortare avbrott är för-

enlig med förarbetena utreds först för hur någon kan komma att tillämpa sexmånaders- och 

ettårsregeln och den utlandsvistelse som en skattskyldig sedan gör ett avbrott från.  

Sexmånadersregeln återfinns i 3 kap. 9 § 1 st. IL och ger en person möjligheten att bli skat-

tebefriad i Sverige för den inkomst som förvärvas vid tjänstgöring utomlands. Med inkomst 

avses även förmåner som t.ex. fri bil och bostad som en anställd uppbär under samma pe-

riod som denne får lön för.51 

Det framkommer av bestämmelsen att ett av rekvisiten för att som anställd kunna utnyttja 

sexmånadersregeln är att den anställda är obegränsat skattskyldig i Sverige. Av ett ställ-

ningstagande från Skatteverket framgår även att den skattskyldige måste ha varit obegränsat 

skattskyldig under hela den tiden som denne utnyttjar sexmånadersregeln.52 Den skattskyl-

dige måste, på grund av sin anställning, vistas utomlands i minst sex månader. Det finns 

dock inte något krav på att tjänstgöringen utförs i samma land under sexmånaderspe-

rioden.53  

Inkomsten som den anställde förvärvar på grund av anställningen utomlands måste bes-

kattas i verksamhetslandet54 för att den anställde ska kunna åtnjuta skattebefrielse i Sverige 

avseende inkomsten som förvärvas utomlands. Ett undantag från skattebefrielse finns dock 

på sådan inkomst som ”[…]beskattas i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning el-

ler gällande skatteavtal.”55  

Skattebefrielse i enlighet med sexmånadersregeln ges endast för den inkomsten som beskat-

tats utomlands. Det medför att om någon del av inkomsten inte beskattas utomlands så blir 

                                                
50 3 kap. 10 § IL. 

51 Prop. 1989/90:110, s. 684. 

52 SKV:s ställningstagande nr 25/05 från den 29 november 2005, dnr. 131 644328-05/111. 

53 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 75. 

54 Med verksamhetslandet avses i denna uppsats det land där den skattskyldige arbetar. 

55 3 kap 9 § IL. 
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den föremål för beskattning i Sverige istället.56 Syftet med bestämmelsen är att förhindra att 

inkomsten undkommer beskattning både här och utomlands samt att nämnda regel är lät-

tare att tillämpa än ett dubbelbeskattningsavtal.57 Det finns emellertid inte något krav på hur 

mycket inkomsten ska beskattas.58 Det krävs endast att det är en direkt skatt på inkoms-

ten.59 Till och med en obetydlig summa i skatt skulle medföra skattebefrielse i Sverige.60 Av 

den skattskyldige kan krävas att denne ska kunna visa att inkomsten som förvärvats utom-

lands blir beskattad där, det kan ske genom t.ex. ett kvitto eller intyg på att beskattning 

skett.61  

4.2 Ettårsregeln 
Ettårsregeln framgår av i 3 kap. 9 § 2 st. IL och innebär att en person kan erhålla skattebe-

frielse trots att inkomsten inte blir beskattad i verksamhetslandet. Det krävs, till skillnad 

från vid tillämpning av sexmånadersregeln, att anställningen är i samma land under minst 

ett år. Skattebefrielsen ska vara sådan som beror på statens lagstiftning, praxis i landet eller 

till följd av annat avtal än skatteavtal. Det spelar ingen roll huruvida arbetsgivaren är svensk 

eller utländsk.62 Vid anställning hos svenska staten, landsting, kommunen eller församlingar 

inom Svenska kyrkan är ettårsregeln tillämplig endast om det gäller tjänsteexport.63 

I ett tidigare ställningstagande från Skatteverket uttalades att ettårsregeln endast kan tilläm-

pas när den anställda arbetar och bor i samma land utomlands. Det var således inte tillåtet 

att bo i ett land och sedan pendla till verksamhetslandet.64 Ställningstagandet är dock nu-

mera upphävt genom HFD:s avgörande i HFD 2011 ref. 40.65  

                                                
56 Prop. 1989/90:110, s. 684. Se även Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 

skatterätt, del 2, s. 618.  

57 Prop. 1984/85:175 sid. 16. 

58 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 618. Se även 
Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning – En översikt, s. 42. 

59 Mattson, Svensk internationell beskattningsrätt – En översikt, s. 63. 

60 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 618. 

61 Prop. 1989/90:110, s. 386. 

62 Mattson, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 63. 

63 3 kap. 9 § 2 st. IL. 

64 SKV:s ställningstagande från den 30 juni 2010, dnr. 131 433450-10/111. 

65 Avgörandet HFD 2011 ref. 40 och ställningstagandet behandlas mer ingående under avsnitt 5.2. 
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4.3 Sammanfattning 
Om en person antingen är bosatt, stadigvarande vistas eller tidigare varit bosatt här med 

fortsatt väsentlig anknytning leder det till att denne blir obegränsat skattskyldig i Sverige för 

inkomster som förvärvats här och i utlandet. Därmed är en av förutsättningarna uppfyllt 

för att sexmånaders- eller ettårsregeln ska kunna tillämpas. Det krävs även att en person ar-

betar utomlands i minst sex månader respektive ett år. Inkomsten måste beskattas enligt 

sexmånadersregeln, men inte enligt ettårsregeln som leder till att en person kan bli helt 

skattebefriad. Sexmånadersregeln kräver inte att utlandstjänstgöringen är i samma land un-

der hela tiden som ettårsregeln gör. Tillämpningen av sexmånaders- och ettårsregeln inne-

bär att personen undantas från beskattning i Sverige i den mån inkomsten förvärvats utom-

lands. Det innebär att inkomsten som förvärvas utomlands därmed bortses ifrån vid en 

skatteberäkning i Sverige.66 Skattebefrielse inträder från det att den skattskyldige har lämnat 

Sverige med avsikten att anställningen och vistelsen ska uppgå till minst sex månader re-

spektive ett år, vilket leder till att sexmånaders- och ettårsregeln blir tillämpliga. Skattebefri-

else medges därmed även om vistelsen på sex månader respektive ett år inte har förlöpt 

än.67 

                                                
66 Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning – En översikt, s, 49. 

67 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 619. 
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5 Kortare avbrott i samband med sexmånaders- och 
ettårsregeln 

5.1 Tillämpning enligt förarbeten 
Avbrott får göras under tiden en person utnyttjar sexmånaders- och ettårsregeln, men det 

krävs att avbrotten är av kortare karaktär. Regeln om kortare avbrott vid utlandstjänstgö-

ring finns i 3 kap. 10 § IL. Avbrotten får endast förekomma med anledning av semester, 

tjänsteuppdrag eller liknande. De får dock inte ske i början eller slutet av anställningen pga. 

det kan förkorta vistelsen, detta eftersom dagarna för kortare avbrott räknas med i tjänstgö-

ringen utomlands.68  

Regeln om kortare avbrott tillkom år 1966, men då fanns inget lagstadgande gällande hur 

stort antal dagar som ansågs vara kortare vid vistelse i Sverige. Regleringen syftade istället 

bara till att avbrotten för semestervistelse och tjänsteresor inte skulle vara oskäligt långa.69 

Bestämmelsen ändrades år 1985 och det var i samband med att reglerna om skattebefrielse 

blev mer förmånliga för de skattskyldiga.70 Då lagstadgades hur många dagar som anses 

vara ett kortare avbrott när en person som tjänstgör utomlands reser till Sverige. Anledning 

till att denna ändring gjordes var enligt förarbetena för att det förelåg en osäkerhet för den 

anställda kring huruvida en vistelse i Sverige skulle få dennes skattebefrielse att upphöra el-

ler inte. En person som tillämpade reglerna innan förändringen kunde inte förutspå om av-

brott från utlandstjänsten skulle ses som kortare eller om det skulle ses som så långt att det 

avbröt utlandstjänsten och därmed skattebefrielsen. En mer förutsägbar situation eftersträ-

vades därmed med fastställandet av dagar. 71 Ännu en nackdel med att dagarna inte varit 

fastställda tidigare var att det föranledde en osäkerhet även för skattemyndigheterna som i 

specifika fall riskerade att ta beslut som inte blev likformiga i jämförelse med andra enskilda 

fall.72 Frågan är om förändringen i lagen om kortare avbrott faktiskt lyckades med det lag-

stiftaren eftersträvade, det vill säga skapa en förutsägbarhet, genom att endast göra föränd-

ringen att lägga till hur många dagar som maximalt får vistas i Sverige. Det framkommer 

fortfarande inte efter förändringen av lagrummet om ett avbrott får göras till ett tredje land 

                                                
68 3 kap. 10 § IL. Se även prop. 1984/85:175, s. 29. 

69 Prop. 1966:127, s. 28. 

70 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 54. 

71 Prop. 1984/85:175, s. 18-19. 

72 Prop. 1984/85:175, s. 19. 
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och i sådana fall hur långt det avbrottet får vara för att den skattskyldige inte ska förlora sin 

skattebefrielse. 

Om det förekommer avbrott i början eller slutet kan det leda till att tjänsten, pga. att den 

börjar senare eller slutar tidigare, blir mindre än sex månader respektive ett år vilket inte är 

tillåtet. 73 Om en skattskyldig gör ett avbrott under utlandstjänstgöringen för att åka till Sve-

rige för ändamål som godkänns enligt 3 kap. 10 § IL får vistelsen inte motsvara mer än sex 

dagar per hel månad eller sammanlagt 72 dagar under ett och samma anställningsår. I anta-

let dagar räknas även del av dag med som en hel dag. Det innebär att t.ex. även ankomstda-

gen och avresedagen räknas in i antalet dagar.74 Syftet med att reglera maximalt antal dagar 

som får tillbringas i Sverige under utlandstjänstgöringen är att departementschefen vill för-

hindra att en person ska kunna tjänstgöra både i utlandet och i Sverige samtidigt. Departe-

mentschefen anser att det inte är meningen att en person ska kunna kombinera en utlands-

tjänstgöring med ett parallellt arbete i Sverige. Om den anställda utför några andra uppdrag 

eller tjänster i Sverige som går utöver tjänsten som utövas utomlands anses tjänstgöringen 

vara avbruten. Om den anställda sedan går tillbaka till tjänstgöringen utomlands ses det 

som en ny tjänst.75 

Vad gäller kortare avbrott i form av semester eller tjänsteresor i tredje land76 finns inte anta-

let dagar närmare reglerat i lag, detta för att departementschefen inte ansett det nödvändigt. 

Skattebefrielsen går inte förlorad pga. tillfällig vistelse i ett tredje land så länge anställningen 

är pågående.77 Det handlar dock fortfarande om att det ska vara ett kortare avbrott och det 

får därmed inte vara alltför omfattande i antal eller längd.78 När ettårsregeln tillämpas är det, 

enligt departementschefen, av särskild vikt att avbrott för vistelse i tredje land inte är för 

omfattande pga. att kravet att tjänstgöringen måste pågå i samma land då lätt kan undvikas.  

När en bedömning görs om ett avbrott är av kortare karaktär ska hänsyn tas till syftet med 

regeln om kortare avbrott. Om beskattning sker i verksamhetslandet bör mindre vikt läggas 

                                                
73 Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning – En översikt, s. 47. Se även prop. 1984/85:175, s. 29. 

74 Prop. 1984/85:175, s. 30. 

75 Prop. 1984/85:175, s. 29. 

76 Med ”tredje land” avses i denna uppsats annat land än Sverige och anställningslandet/verksamhetslandet. 

77 Prop. 1984/85:175, s. 29. 

78 Prop. 1984/85:175, s. 30. 
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vid huruvida tiden för avbrottet är att anses som kortare eller inte. 79 Vad som framgår av 

förarbeten ger därmed ingen klarhet för en anställd att kunna förutspå om ett avbrott till 

tredje land är av kortare karaktär enligt lagrummet.  

5.2 Tolkning  
Vad gäller om att ett avbrott inte får förekomma i början eller slutet av en anställning fast-

ställs det i RÅ 1976 ref. 63 genom att meddela i domen att ”[o]m sökanden definitivt avbry-

ter vistelsen i utlandet och återvänder till Sverige före ettårsperiodens utgång har vistelsen i 

utlandet – oberoende av anledningen till avbrottet – inte varat i minst ett år”. Det är således 

irrelevant om avbrottet är av kortare karaktär om det förekommer i slutet av anställningen 

eftersom det förkortar vistelsen till mindre än ett år.  

 

Skatteverket har genom ett ställningstagande uttalat vad de anser vara ett kortare avbrott 

när vistelsen för avbrottet är förlagt i Sverige och i ett tredje land.80 Enligt ställningstagande 

får en anställd inte göra kortare avbrott från sin utlandstjänstgöring i Sverige och tredje 

land om det sammanlagt överskrider åtta dagar per månad som anställningen fortlöper eller 

96 dagar under ett och samma anställningsår. Om det övergår de maximalt angivna dagarna 

förloras den skattebefrielse som en anställd erhåller via sexmånaders- och ettårsregeln. 

Ställningstagandet har förvisso lett till en förutsägbar situation för den anställde för hur 

denne kan göra avbrott från sin tjänstgöring för att vistas i både Sverige och tredje land. 

Det är dock frågan om ställningstagandet är förenligt med vad som framkommer av förar-

beten och lag.  

 

Skatteverket har motiverat ställningstagandet som görs på sätt som följer nedan. Skattever-

ket menar att vid tillämpning av ettårsregeln kan inte alltför omfattande avbrott, i form av 

vistelse i annat land än verksamhetslandet göras, pga. kravet om att tjänsten ska pågå i 

samma land under minst ett år kan undanröjas. De anser därmed att det innefattas en viss 

tidsaspekt i begreppet kortare avbrott för att det inte ska anses som att den anställda avbru-

tit sin tjänst i verksamhetslandet, genom att vistas för länge i ett annat land.81 

 

                                                
79 Prop. 1984/85:175, s. 30. 

80 SKV:s ställningstagande från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111. 

81 SKV:s ställningstagande från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111. 
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I förarbetena anförs att vid tillämpning av sexmånadersregeln ska mindre vikt fästas vid ti-

den för vistelse i andra länder än i Sverige om beskattning helt klart har skett i verksamhets-

landet.82 Skatteverket menar att det som framgår av förarbetena inte ger för handen att det 

inte kan göras begränsningar i antalet dagar som kan tillbringas i ett tredje land. Skattever-

ket anser sedermera att det antalet dagar som stadgas i lag inte innebär någon sorts norm 

för vad som får betraktas som kortare avbrott, utan snarare utgör det antalet dagar vad lag-

stiftaren maximalt godtar för vistelse i Sverige. Därför menar Skatteverket att en person 

inte kan tillbringa betydande antal dagar i tredje land utöver de dagar som maximalt får till-

bringas i Sverige. 83 Det medför vidare att Skatteverket anser det motiverat att begränsa an-

talet dagars vistelse i tredje land. Innebörden av denna begränsning blir att den skattskyl-

dige i princip endast får två dagar per hel månad att tillbringa i ett tredje land utöver de re-

dan lagstadgade dagarna som får vistas i Sverige.84 Det är dock inget Skatteverket motiverar 

vidare. 

 

Skatteverket fastslår därmed i ställningstagandet att vid tillämpning av sexmånaders- eller 

ettårsregeln är inte kortare avbrott som överstiger mer än åtta dagar per hel månad eller 96 

dagar för varje kalenderår tillåtna för att erhålla skattebefrielse.85 Det är därmed samma an-

tal dagar som gäller i snitt oavsett om sexmånadersregeln eller ettårsregeln tillämpas. 

 

I ett annat ställningstagande från Skatteverket fastslogs att ettårsregeln inte kan bli tillämp-

lig när en person bor i ett land och dagligen pendlar till ett annat land där denne är anställd 

och arbetar.86 Ställningstagandet grundas på att det i 3 kap. 9 § 2 st. IL framkommer att 

ettårsregeln endast kan tillämpas om anställningen är i samma land under minst ett år. Det 

som är av vikt är att verksamhetslandet och landet den anställda arbetar i måste vara det-

samma.87 Enligt regeln om kortare avbrott kan det rent teoretiskt vara möjligt att tillämpa 

den om det är så att verksamhetsperioden i verksamhetslandet inte är alltför omfattande i 

                                                
82 Se avsnitt 5.1. 

83 SKV:s ställningstagande från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111, Under 4. Skatteverkets be-
dömning. Gäller hela stycket i uppsatsen. 

84 Rundin, K, Lindberg, L, Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpning av ettårs- och sexmånadersregeln?, 
SN 2011, s. 822-830. 

85 SKV:s ställningstagande från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111. 

86 SKV:s ställningstagande från den 30 juni 2010, dnr. 131 433450-10/111. 

87 SKV:s ställningstagande från den 30 juni 2010, dnr. 131 433450-10/111, avsnitt 4. 
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varken antal dagar eller längd som framgår av förarbetet.88 Men det framgår av ställningsta-

gandet att vistelsen i landet där den anställda bor inte kan anses som ett kortare avbrott ef-

tersom den inte är av kortare karaktär.89 

 

Vad gäller sexmånadersregeln framgår i förarbetena att tjänstgöringen inte måste omfattas 

av ett land, utan kan bestå av flera länder.90 Det innebär enligt ställningstagandet att sexmå-

nadersregeln kan vara tillämpbar när en person arbetar i ett land men bor i ett annat.91 Men 

även här anser Skatteverket att sexmånadersregeln inte kan bli tillämplig när en person bor i 

ett land men arbetar i ett annat pga. att resorna utanför verksamhetslandet skulle uppgå i 

större omfattning än vad som medges i 3 kap. 10 § IL om ett kortare avbrott. 

 

En enskild ansökte sedan om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällande 

huruvida det går att tillämpa ettårsregeln när denne bor i ett land medan personen är an-

ställd och arbetar i ett annat land. Det avgjordes av Skatterättsnämnden som kom fram till 

att i ettårsregeln framkommer inte något krav om att verksamhetslandet och landet där en 

person bor måste vara detsamma.92 Avgörandet medförde därmed att en person kan arbeta 

i ett land och pendla till sitt boende i ett annat land.  

 

Skatteverket överklagade därefter förhandsbeskedet i HFD som sedan fastslog Skatterätts-

nämndens förhandsbesked.93 Det ledde till att ställningstagandet från Skatteverket i sin tur 

upphävdes.94 Men antalet dagar hade med råge överskridit de fastställda 96 dagarna i Skat-

teverkets ställningstagande om domstolen hade räknat på avbrottet.95 

 

                                                
88 Prop. 1984/85:175, s. 29-30. 

89 Skatteverkets ställningstagande från den 30 juni 2010, dnr. 131 433450-10/111. Avsnitt 3.1 Ettårsregeln. 

90 Se avsnitt 4.1. 

91 Skatteverkets ställningstagande från den 30 juni 2010, dnr. 131 433450-10/111. 

92 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 28 januari 2011, dnr. 107-10/D. 

93 HFD 2011 ref. 40. 

94 Upphävande av Skatteverkets ställningstagande 6 juni 2010, dnr 131 433450-10/111, från den 14 juni 2011, 
dnr. 131 437521-11/111. 

95 SKV:s ställningstagande från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111. 
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6 Analys 
Möjligheterna till ökad rörlighet i omvärlden medför att den internationella skattelagstift-

ningen måste följa samma utveckling.96 Det faktum att stater kan stifta lagar på det sätt som 

de anser mest passande har till följd att lagstiftning i stater idag ser olika ut. Följden av att 

författningar skiljer sig från land till land är att de kan kollidera med varandra när personer 

arbetar över gränserna.97 En dubbelbeskattningssituation i Sverige är inte önskvärd ef-

tersom det skapar ett mindre gynnsamt läge för en skattskyldig än om denne hade bott i ett 

land där en enskild bara beskattats en gång i samband med en utlandstjänst.98 Det medför 

att förfaranden för att undanröja dubbelbeskattning är av vikt för att komma till rätta med 

problemet och för att göra det mer gynnsamt att bo och arbeta i en stat framför en annan. 

Det är även av vikt att det finns en förutsägbarhet i hur dessa regler kan komma att tilläm-

pas för att det ska kunna användas av skattskyldiga i praktiken.  

Syftet som framkommer av förarbetena till kortare avbrott är att det ska vara förutsägbart 

huruvida ett avbrott under en tjänstgöring utomlands vid tillämpning av sexmånaders- och 

ettårsregeln kommer att anses som kortare. Det är nödvändigt för att om en förutsägbarhet 

i regeln inte föreligger leder det till svårigheter att förutspå om en skattskyldig kommer 

kunna tillämpa regeln vid ett eventuellt avbrott från tjänstgöring utomlands. Det kan i sin 

tur leda till att personen inte kan tjänstgöra eftersom om för långa avbrott i tredje land görs 

från tjänstgöring i verksamhetslandet så kan det leda till påtagliga skatteeffekter för den 

skattskyldige eftersom skattebefrielsen kan upphöra.99 Genom att lagstiftaren tydliggjort re-

geln om kortare avbrott med hur många dagar som maximalt får vistas i Sverige under en 

hel månad eller ett anställningsår skapades en faktisk förutsägbarhet för vad en anställd kan 

förvänta sig vid en utlandstjänstgöring med eventuella avbrott i Sverige.  

Lagstiftaren har emellertid inte nämnt någon gräns för vistelse i ett tredje land och i förar-

betena angav departementschefen att det inte ansetts vara nödvändigt. Det som framgår av 

förarbetena är att skattebefrielse inte förloras vid en vistelse utomlands så länge anställning-

en är pågående, vilket leder till att ett kortare avbrott utomlands får göras.100 Faktum kvar-

                                                
96 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 613. 

97 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 613-614. 

98 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 613-614. 

99 Lodin, Lindencrona, Melz, Silferberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 619. 

100 Se avsnitt 5.1. 
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står dock att en osäkerhet föreligger kring hur många dagar som tillåts för ett kortare av-

brott i tredje land. Departementschefen har förvisso sagt att ett avbrott i tredje land inte får 

vara för omfattande i antal eller längd, men ger ingen ytterligare ledning i hur det bedöms 

vad som inte är alltför omfattande i antal och längd. Det leder till att det inte finns samma 

förutsägbarhet som vid tillämpning av kortare avbrott i Sverige, men ledning ges och det 

anges att avbrotten inte får vara för omfattande vilket innebär att det sedermera blir en be-

dömningsfråga. 

Av förarbetena till IL framgår gällande kortare avbrott att mindre vikt kan fästas vid vistel-

sen i ett tredje land om beskattning helt klart sker i verksamhetslandet.101 Det ger utrymme 

för en tolkning om att en skattskyldig kan vistas under en längre tid i ett tredje land när be-

skattning faktiskt sker och vistelsen kan fortfarande ses som ett kortare avbrott. Det inne-

bär att vid en tillämpning av sexmånadersregeln där inkomsten måste beskattas i ett tredje 

land så behövs det inte tas i lika stort beaktande vad gäller längden av avbrottet i ett tredje 

land som vid tillämpning av ettårsregeln. Det leder till att vid en tillämpning av sexmåna-

dersregeln kan en person vistas under längre tid i ett tredje land, än vid en tillämpning av 

ettårsregeln, pga. att inkomsten en person förvärvar beskattas där.  Följden blir således att 

mer vikt bör läggas vid huruvida ett avbrott är av kortare karaktär när ettårsregeln tillämpas 

och inkomsten därmed undkommer beskattning i verksamhetslandet. Det fastställs i förar-

betena att det blir på det sättet för att syftet med sexmånaders- och ettårsregeln är att en 

skattskyldig endast blir skattebefriad på viss inkomst om rekvisiten i lagen är uppfyllda. Det 

innebär att om för långa avbrott görs så upphävs skattebefrielsen. Av vikt blir därför vid en 

bedömning av kortare avbrott om en beskattning redan skett för då behövs inte en ytterli-

gare eftersträvan för att beskattning sker. Varför det är ytterligare motiverat att göra ett an-

tagande om utvidgande av längden vid ett kortare avbrott när inkomst beskattas beror på 

att det är troligt att lagstiftaren har en mening med att klargöra varför det ska fästas mindre 

vikt på avbrott till tredje land när beskattning klart har skett. Det skulle inte vara nödvän-

digt att i förarbetena göra ett sådant uttalande om det inte skulle leda en åtskillnad i be-

dömningen av kortare avbrott när beskattning sker eller inte, detta eftersom det från början 

var så att samma sak egentligen gällde för både sexmånaders- och ettårsregeln vad gäller 

kortare avbrott. Det skulle med andra ord framstå som något omotiverat att göra en di-

stinktion mellan när beskattning skett och inte om man inte ville dela upp sexmånaders- 

                                                
101 Se avsnitt 5.1. 
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och ettårsregeln och därmed göra en skillnad från bedömningen som görs vid kortare av-

brott i Sverige.  

Av Skatteverkets ställningstagande framgår att en åtskillnad inte görs vad gäller kortare av-

brott mellan sexmånaders- och ettårsregeln. Skatteverket gör därmed ingen skillnad på när 

beskattning skett eller inte skett.102 Det är dock frågan huruvida beslutet är legitimit med 

tanke på att det i ställningstagandet faktiskt nämns att det i förarbetsuttalandet görs en 

skillnad på vistelsens längd i ett tredje land när inkomsten är beskattad eller inte. Det sägs 

att uttalandet från förarbetena inte hindrar att det görs en begränsning för vad ett kortare 

avbrott är i ett tredje land, vilket kan stämma i och för sig, men faktum kvarstår att Skatte-

verket inte tar hänsyn till åtskillnaden som görs av kortare avbrott vid tillämpning av sex-

månadersregeln respektive ettårsregeln. Ställningstagandet kan ändå medföra att när hänsyn 

tas till kortare avbrott blir tillämpningen av ettårsregeln mer förarbetsenlig eftersom ut-

landstjänstgöringen måste utföras i samma land. Om en person som tillämpar ettårsregeln 

gör kortare avbrott skulle det kunna innebära att avbrotten för t.ex. semester eller tjänstgö-

ring är så omfattande att kravet på anställning i samma land skulle kunna gå förlorad. Då 

blir tillämpningen av ettårsregeln mer förarbetsenlig eftersom reglerna begränsar en person 

som tillämpar ettårsregeln att göra för långa avbrott till Sverige och tredje land. 

Vad gäller längden som fastslagits i ställningstagandet utökar det dagarna för kortare av-

brott från vad som stadgats i 3 kap. 10 § IL. Det medför att en förutsägbarhet skapas för en 

som tjänstgör i utlandet eftersom det framgår exakt hur många dagar som får vistas sam-

manlagt i Sverige och i utlandet. Det framgår dock inte hur antalet dagar räknas ut vid en 

vistelse i ett tredje land. Av förarbetena framgår endast hur antalet dagar räknas ut vid en 

vistelse i Sverige. Därmed görs ett antagande om att Skatteverket menar att uträkning vid 

avbrott i tredje land görs på samma sätt som vid avbrott i Sverige. Vid vistelse i Sverige rä-

knas en del av en dag med som en hel dag vilket innebär att både ankomstdag och avrese-

dag räknas med.  

Vid en uträkning av vistelsedagar i ett tredje land används ett exempel för att belysa skillna-

der som kan uppstå vid tillämpning av lag eller ställningstagandet om samma metod för ut-

räkning används som vid vistelse i Sverige. 

                                                
102 SKV:s ställningstagande från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111. 



 

 
26 

”En obegränsat skattskyldig arbetstagare svensk arbetstagare åtar sig ett uppdrag i lan-

det A. I landet A blir han obegränsat skattskyldig för all sin inkomst av tjänst oavsett 

var inkomsten intjänas. Tjänsten förutsätter att han regelbundet rapporterar till Sve-

rige. Dessutom skall han inom ramen för uppdraget göra tjänsteresor till en filial i lan-

det B. När han har möten i Sverige (vilket i genomsnitt sker varannan månad) reser 

han in till Sverige kvällen innan mötet. Återresan till verksamhetslandet sker regel-

mässigt på morgonen dagen efter mötesdagen. Varje tjänsteresa till Sverige innebär 

därmed att arbetstagaren vistas tre dagar i Sverige (del av dag räknas som hel dag). 

Tjänsteresorna till filialen är utformade på liknande sätt och sker regelbundet en gång 

per månad. Därutöver tillbringar den skattskyldige två veckor i Sverige i samband med 

jul och nyår och en vecka i Sverige på sommaren. Övrig semester (cirka 3 veckor per 

år) tillbringas i landet C.”103 

Om kortare avbrott bedöms utan beaktande av ställningstagandet överskrider arbetstagaren 

inte antalet dagar som får tillbringas i Sverige enligt 3 kap. 10 § IL eftersom besöken endast 

uppgår till 57 dagar per år och gränsen ligger på 72 dagar. De dagar som inte är medräk-

nade ses som kortare avbrott för semester och tjänsteresor vilket innebär att arbetstagaren i 

sådana fall skulle bli skattebefriad för den inkomst som förvärvats utomlands genom att 

tillämpa sexmånadersregeln eller ettårsregeln beroende på anställningens längd. Om uträk-

ningen görs enligt Skatteverkets ställningstagande innebär det att dagarna som tillbringas 

utanför verksamhetslandet uppgår till 114 dagar per år och därmed överskrider 96 dagar 

per år och arbetstagaren förlorar skattebefrielse pga. avbrotten. Resultatet ger för handen 

att en uträkning enligt ställningstagandet är en skärpt tolkning av regeln om kortare avbrott. 

En uträkning enligt ställningstagandet gör att den regelmässiga tiden blir längre än vistelse-

tiden vilket kan innebär en missvisande bild av det verkliga förhållandet som exemplet ovan 

belyser.104 

Av det ovan anförda framkommer att Skatteverkets ställningstagande gör en mer snäv 

tolkning av vad kortare avbrott innebär enligt 3 kap. 10 § IL än vad som framgår av förar-

betena. Tolkningen av kortare avbrott i ställningstagandet är av det ovan anförda inte helt 

förenlig med syftena som förarbetena stadgar gällande kortare avbrott i tredje land när be-

skattning sker och en förändring görs av det som redan är stadgat gällande antalet dagar. 

                                                
103 Rundin, K, Lindberg, L, Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpning av ettårs- och sexmånadersre-

geln?, SN 2011, s. 828. Exempel 1 i artikeln är det som åsyftas. 

104 Rundin, K, Lindberg, L, Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpning av ettårs- och sexmånadersre-
geln?, SN 2011, s. 828. 
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Det faktum att Skatteverket inte heller anger hur dagarna räknas vid avbrott i tredje land 

medför att förutsägbarheten som skapas genom exakt angivna dagar i ställningstagandet 

minskar. Det leder till att en skattskyldig därmed inte får någon ledning om hur skatteeffek-

terna kan bli.105 Ställningstagandet är inte helt förenligt med vad som framkommer av för-

arbetena  

Vad gäller det andra ställningstagandet106 som upphävdes genom HFD:s dom i HFD 2011 

ref. 40 kom domstolen fram till att ettårsregeln kan tillämpas vid boende i tredje land. Det 

fastställdes även att en skattskyldig kan vistas mer än 96 dagar i ett tredje land och samtidigt 

bli skattebefriad genom tillämpning av ettårsregeln. Det påvisar vidare att ställningstagandet 

från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111 även strider mot praxis genom att ha en 

gräns på 96 dagar som kortare avbrott i Sverige och tredje land. 

Det gällande ställningstagandet från den 25 oktober 2010, dnr. 131 643031-10/111 synes 

därmed enligt min uppfattning vara stridigt mot lagtextens ordalydelse genom att man änd-

rar antalet dagar som utgör ett kortare avbrott i Sverige och tredje land utan stöd i lag. På 

grund av formuleringen i lagen framkommer snarare att det inte är öppet för att ändra ly-

delsen genom att det uttryckligen stadgas hur många dagar som utgör kortare avbrott. 

Ställningstagandet är inte helt förenligt med förarbetena där det framkommer att en skill-

nad vid bedömningen av om kortare avbrott ska göras när beskattning sker i verksamhets-

landet och således om sexmånadersregeln eller ettårsregeln tillämpas. Skatteverket har i 

ställningstagandet bortsett från detta genom att de fastställer att ingen skillnad görs i be-

dömningen när det är sexmånaders- eller ettårsregeln som tillämpas. Det som i praxis har 

framkommit genom HFD 2011 ref. 40 är att om ett kortare avbrott uppgår till mer än 96 

dagar per år så får ettårsregeln trots det tillämpas vilket i detta avseende är motstridigt Skat-

teverkets ställningstagande. Eftersom Skatteverkets ställningstagande endast är bindande 

för Skatteverket i bedömningar som de gör har det lägre rättskällevärde än praxis. Det in-

nebär att det är frågan om dessa två beslut kan tillämpas samtidigt. 

 

 

                                                
105 Rundin, K, Lindberg, L, Vad är ett kortare avbrott i en utlandsvistelse vid tillämpning av ettårs- och sexmånadersre-

geln?, SN 2011, s. 829. 

106 Skatteverkets ställningstagande från den 30 juni 2010, dnr. 131 433450-10/111. 
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7 Slutsats 
 
Skatteverkets ställningstagande synes vara stridigt mot förarbetenas syfte genom att inte 

skapa en slutlig förutsägbarhet för en person vid ett kortare avbrott från en utlandstjänstgö-

ring. Ställningstagandet stämmer inte heller överens fastställandet i förarbetena gällande di-

stinktionen som görs när inkomst blir beskattad i verksamhetslandet eller inte, dvs. när 

sexmånadersregeln eller ettårsregeln blir tillämplig. Vidare ger ställningstagandet en föränd-

ring  av antalet dagar som fastställts i lag gällande kortare avbrott som får göras i Sverige 

och tredje land utan att lagen direkt öppnar upp för en förändring gällande det. I NJA 2011 

ref. 40 tas inte heller någon hänsyn till ställningstagandet där Skatteverket anger 96 dagar 

som en maximal gräns för kortare avbrott i Sverige och i tredje land. Utfallet blir istället att 

avbrotten i rättsfallet överskrider 96 dagar men HFD fastslår trots det att ettårsregeln blir 

tillämplig och således även en eventuell skattebefrielse. Genom en analys av rättsläget 

framkommer att tolkning som görs av bl.a. Skatteverket strider till viss del mot inte bara 

förarbetena utan även mot lagens ordalydelser och praxis som behandlar kortare avbrott. 
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