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Sammanfattning 
En fysisk person kan som egenföretagare eller anställd utföra arbete åt någon annan. 

Egenföretagare i Sverige har en form av mellanposition då de driver enskild närings-

verksamhet utan att göra det genom en juridisk person. Hur en egenföretagare bes-

kattas i Sverige beror på huruvida dennes verksamhet är självständig och oberoende 

av direktiv från någon annan. Om verksamheten inte bedrivs självständigt betraktas 

denne som en anställd ur ett skatterättsligt perspektiv. På grund av skatterättsliga reg-

ler kan en persons ställning som egenföretagare omklassificeras till en ställning som 

anställd.  

Inom transportbranschen i Sverige är det vanligt förekommande att åkerier anlitar 

lastbilschaufförer från öststaterna i egenskap av egenföretagare. Uppsatsen utreder 

hur en polsk lastbilschaufför kan komma att betraktas i Sverige ur ett inkomstskatte-

rättsligt perspektiv och hur detta påverkar chaufförer. Utgångspunkten är att en 

egenföretagare omfattas av regler för företag. Hur påverkas lastbilschauffören om 

denne istället betraktas som anställd? Vistelsetid i Sverige har också inverkan på last-

bilschaufförens inkomstbeskattningssituation.   

Utöver den svenska internrätten är skatteavtalet mellan Sverige och Polen av intresse 

för lastbilschaufförens situation. Om båda stater har beskattningsrätt på chaufförens 

inkomst, vilken artikel i skatteavtalet blir tillämplig? Hur påverkas lastbilschauffören 

vid tillämpning av artikeln som omfattar inkomst av tjänst samt artikeln som omfat-

tar inkomst av näringsverksamhet? Det kan också förekomma att staterna tolkar skat-

teavtalet olika varför dubbelbeskattning ändå kan förekomma. En lösning till dub-

belbeskattning är därmed inte lika självklar och lastbilschaufförens inkomstbeskatt-

ningssituation synes vara betungande.  
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Abstract 

An individual in Sweden can perform work as a self-employed or as a worker. Self-

employed individuals can be viewed differently as their business without being a body cor-

porate. How a self-employed person is taxed in Sweden will depend on whether the busi-

ness is of an independent nature without extensive directions from another party. If the 

business is not carried on independently the person might be treated as an employed from 

a perspective of taxation.  

In Sweden it is common that haulage contractors hire self-employed truck drivers from 

Eastern Europe. This thesis has a focal point on truck drivers from Poland, how they are 

considered in Sweden from a perspective of taxation of income. Due to Swedish tax law, a 

foreign truck driver that carries on his business in Sweden can be treated as an employed. 

This thesis will investigate what effects this might have on the truck driver. A prolonged 

stay in Sweden will also have consequences on the tax liability.    

Also the tax treaty signed by Sweden and Poland is of interest for the truck driver’s situa-

tion. If both Sweden and Poland have the right to tax income, what article is to be applied 

to mitigate the effect of double taxation? How will the truck driver be effected if the article 

for business profits is applicable, or the article for income from employment? It is possible 

that the states interpret the tax treaty differently and wish to apply different articles. If so 

then the truck driver is still subject to double taxation. A solution to double taxation is thus 

not obvious, and the truck drivers overall taxation seems to be burdensome.    
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

På grund av Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) måste Sverige följa EU:s 

regler och principer.1 En grundläggande EU-princip är den fria rörligheten. Principen inne-

bär bland annat att fysiska och juridiska personer ska kunna bedriva verksamhet och röra 

sig fritt inom alla medlemsländer utan att särbehandlas på grund av sitt ursprung.2 En fysisk 

person från utlandet som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige ska kunna göra detta på 

lika villkor som en fysisk person från Sverige.3 Den fria rörligheten har därmed vidgat ar-

betsmarknaden i Sverige till att omfatta ett stort antal utländska aktörer.  

I Sverige har uppmärksammats att det föreligger osund konkurrens inom åkerinäringen och 

transportbranschen. Transportpriserna sänks ständigt och har resulterat i lönedumpning för 

den som faktiskt utför transporten, närmare bestämt lastbilschauffören.4 Ett transportupp-

drag börjar oftast genom att ett bolag som behöver en transport anlitar ett speditionsbolag. 

Speditionsbolaget anlitar i sin tur ett åkeri för att utföra uppdraget. Åkeriet kan sällan utföra 

alla uppdrag och anlitar därför en chaufför. Svenska åkerier har i regel kollektivavtal som 

ger skydd åt deras anställda. För att åkerierna ska kunna sälja sina transporttjänster billigare 

och konkurrera på transportmarknaden har de pressat priserna genom att anlita chaufförer 

som är egenföretagare istället för att anställa personal. Egenföretagarna kommer främst 

från öststaterna då ersättning för utfört arbete är billigare.5 Chaufförerna har i regel en regi-

strerad firma i sitt hemland.6 Ett åkeri betalar ingen preliminärskatt eller socialavgifter på 

ersättning till chauffören för utförda tjänster.7 Det tillfaller istället egenföretagaren själv att 

betala avgifterna i form av egenavgifter. Efter att den utländska chauffören utfört en trans-

                                                
1 Prop. 1994/95:19, s. 18. 

2 Artikel 26 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Europeiska unionens 
officiella tidning C 83 av den 30 mars 2010, (EUF) s. 47-200. 
3 Artikel 49 EUF. 
4 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Lonedumpning-

genom-F-skattsede_GZ10300/. (2013.05.12) 
5 http://www.svtplay.se/video/1099762/del-9-av-18 och http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--

beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10277&doctype=ip. (2013.05.12) 
6 http://www.transport.se/din-avdelning/avd6/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Falsk-foretagare-

langtar-hem/Latt-att-bli-falsk-foretagare/. (2013.05.12) 
7 http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Over-300-falska-egenforetagare-avslojade/. 

(2013.05.12) 
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porttjänst fakturerar chauffören åkeribolaget. Åkeribolaget betalar fakturan till det bank-

konto som finns i landet där chauffören har registrerat sin verksamhet.8 

Rent juridiskt är det tillåtet för åkerier att anlita utländska egenföretagare som bedriver en-

skild näringsverksamhet. Däremot är gränsdragningen mellan att betrakta en chaufför som 

egenföretagare eller anställd inte lika självklar. Egenföretagare i Sverige har en form av mel-

lanposition då de driver näringsverksamhet utan att göra det genom en juridisk person. 

Därför kan de inte behandlas alltför olikt löntagare. För att avgöra om någon bedriver rö-

relse och är en enskild näringsidkare görs en bedömning enligt 13 kap. 1§ Inkomstskattela-

gen (1999:1229) (IL). Störst betydelse tillmäts huruvida personen agerar självständigt mot 

sin uppdragsgivare.9 Om en person bedriver självständig verksamhet ska denne själv betala 

socialavgifter i form av egenavgifter.10 Om personens verksamhet däremot faller under 

uppdragsgivarens arbetsorganisation och ledning tyder det på att förhållandet istället är ett 

anställningsförhållande. Någon rörelse bedrivs inte och personen betraktas inte som en 

egenföretagare. Då ska den arbetsgivande parten betala socialavgifter och preliminärskatt 

för det utförda arbetet.11 Reglerna för att anses bedriva enskild näringsverksamhet ändrades 

under år 2009.12 Innan ändringen krävdes att en egenföretagare skulle ha flera uppdragsgi-

vare för att kunna avgöra om denne bedriver självständig verksamhet. Idag räcker det med 

endast en uppdragsgivare.13 

Det har nu uppmärksammats att chaufförernas uppdrag oftast står under kontroll och led-

ning av ett svenskt åkeri. Ofta är uppdragen långvariga och pågår mer än ett år.14 Chauffö-

rernas uppdrag hos svenska åkerier påverkar också chaufförernas vistelsetid i Sverige. Om 

en chaufför omklassificeras från att betraktas som en egenföretagare vid utförandet av sina 

transporttjänster till att betraktas som arbetstagare efter utförande av transporttjänsterna 

kan detta innebära skatterättsliga konsekvenser för den utländska chauffören. Eftersom 

chauffören kommer från utlandet och har en registrerad firma där, men dennes inkomst är 

kopplad till verksamhet i Sverige, finns det risk för att båda staters beskattningsanspråk ut-

löses. Skatteverket har börjat granska utländska egenföretagares skyldighet att betala skatter 

                                                
8 http://www.gp.se/ekonomi/1.1093182-chaufforer-i-svarta-skattefilen. (2013.05.12) 
9 Prop. 2008/09:62, s. 25. 
10 Prop. 2008/09:62, s. 9-10. 
11 SOU 2008:76, s. 19. 
12 Prop. 2008/09:62. 
13 Prop. 2008/09:62, s. 7-8. 
14 http://www.gp.se/ekonomi/1.1093182-chaufforer-i-svarta-skattefilen. (2013.05.12) 
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och avgifter i Sverige.15 Dubbelbeskattning uppkommer när fler stater åberopar beskatt-

ningsrätt på grund av sina interna beskattningsregler. Chaufförens inkomst kan därmed 

komma att betraktas och beskattas olika i båda stater. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda inkomstbeskattningskonsekvenserna för en 

polsk lastbilschaufför som är verksam i Sverige som egenföretagare, men som istället kan 

komma att betraktas som en anställd. För att uppfylla syftet behandlas två delfrågor: 

- När omklassificeras lastbilschaufförens ställning som egenföretagare till en ställning 

som anställd? 

- Vad blir inkomstbeskattningskonsekvensen vid en eventuell omklassificering?  

För att uppfylla syftet och få en tydligare bild av beskattningskonsekvenserna presenteras 

nedan fyra typexempel av olika polska lastbilschaufförer som genomsyrar hela uppsatsen. 

Utifrån lastbilschaufförerna kommer beskattningskonsekvenserna att utredas. 

Den mer självständiga lastbilschauffören   

En polsk lastbilschaufför sluter ett uppdragsavtal med ett svenskt åkeri. Chauffören utför 

transportuppdrag inom Sverige och internationellt. Inga uppdrag går däremot mellan Sve-

rige och Polen. Uppdragsavtalet innebär att lastbilschauffören kan ta uppdrag hos åkeriet 

när chauffören vill och avtalet begränsar inte chauffören till att ta uppdrag hos andra före-

tag. Lastbilschauffören använder egen lastbil men måste ibland använda lastbil som åkeriet 

tillhandahåller.16 All verksamhet sköts av chauffören där firman är registrerad.  

Den mindre självständiga lastbilschauffören 

En polsk lastbilschaufför sluter ett uppdragsavtal med ett svenskt åkeri. Chauffören utför 

transporter internationellt och inom Sverige. Inga uppdrag går mellan Sverige och Polen. 

Uppdragsavtalet är långvarig och åkeriet sköter ledningen av chaufförens arbete. Lastbils-

chauffören kan inte välja uppdrag eller sluta andra egna upphandlingar. Lastbilschauffören 

har en begränsad affärsrisk då lastbilen ägs av åkeribolaget och åkeribolaget själv försäkrat 

                                                
15 http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Over-300-falska-egenforetagare-avslojade/ 

(2013.05.12) och http://www.trailer.se/news.php?id=8704. (2013.05.12) 
16 http://www.gp.se/ekonomi/1.1093182-chaufforer-i-svarta-skattefilen. (2013.05.12) 
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sina lastbilar.17 Godset som transporteras har inte en speciell karaktär. All verksamhet sköts 

av chauffören där firman är registrerad. Chauffören är bosatt i Polen, där också familjen 

finns, och vistas i Sverige endast vid lastning och lossning på grund av sina uppdrag. 

Den mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige  

Omständigheterna är samma som för den mindre självständiga lastbilschauffören. Däremot 

vistas chauffören i Sverige även under tiden som chauffören väntar på nya uppdrag, utöver 

vid lastning och lossning i Sverige. Lastbilschaufförens vistelse är återkommande och över-

nattningarna i Sverige är mer än 78 dagar under en sex månaders period. Övernattningarna 

i Sverige sker i lastbilen och i en barackliknande byggnad.18 

Den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige   

Omständigheterna är samma som för den mindre självständiga lastbilschauffören med 

återkommande vistelse i Sverige. Däremot bor chaufförens familj tillsammans med chauf-

fören i en barackliknande byggnad.19  

1.3 Avgränsning 
För att uppfylla uppsatsens syfte riktas utredningen kring fyra olika typexempel. Det kan 

finnas många varierande omständigheter och på så vis många olika inkomstbeskattningsut-

fall. Endast de fyra framställda typexemplen undersöks i uppsatsen på grund av utrym-

messkäl. Därför har uppsatsförfattaren i möjligaste mån utformat realistiska typexempel ef-

ter situationer som förekommer i rättsfall och media. För varje lastbilschaufför finns hän-

visning till varifrån uppsatsförfattaren har fått information om lastbilschauffören. 

Varje lastbilschaufför i typexemplen kommer från Polen. Polen har valts för att lastbils-

chaufförer från främst öststaterna anlitas för transportuppdrag åt svenska åkerier. Uppsats-

författaren önskar också, på grund av personligt intresse, att särskilt utreda skatteavtalet 

mellan Sverige och Polen20 (skatteavtalet) istället för en generell utredning genom OECD:s 

modellavtal. Uppsatsförfattaren ämnar därigenom uppnå en utredning och analys för en 

lastbilschaufförs inkomstbeskattningssituation i realistiskt kontext. 

                                                
17 http://www.gp.se/ekonomi/1.1093182-chaufforer-i-svarta-skattefilen. (2013.05.12) 
18 AD mål nr. A228/12. 
19 AD mål nr. A228/12. 
20 Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen (Skatteavtal mellan Sverige och Polen). 
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I uppsatsen utreds inte inkomstbeskattningssituationen i Polen eller polska interna skatte-

regler. På grund av tillgång till material utreds endast svensk internrätt och hur skatteavtalet 

kan komma att tolkas och tillämpas i Sverige. Uppsatsförfattaren utgår dock ifrån att Polen 

kan ha intresse av att beskatta typexemplens inkomst. Särskilt då Polen är ursprungslandet 

och staten där typexemplens firma är registrerad. I uppsatsen anger uppsatsförfattaren när 

det utgås ifrån att Polen kan ha ett intresse att beskatta.  

Uppsatsen begränsas till att omfatta situationer där en enskild lastbilschaufför i egenskap av 

egenföretagare har ett uppdragsavtal med ett åkeri i Sverige. Den enskilda chauffören kan 

också vara anställd vid ett bemanningsföretag och ta uppdrag hos ett åkeri i Sverige. I upp-

satsen utreds inte huruvida en enskild chaufför är anställd av ett bemanningsföretag och 

hur detta påverkar förhållandet mellan den enskilde chauffören och åkeriet. I flertalet mål 

har ett sådant upplägg underkänts. Domstolen har kommit fram till att bemanningsbolaget 

endast agerar som en mellanhand för en omständighet som innebär att den enskilda chauf-

fören egentligen har ett uppdragsavtal med åkeriet.21 I uppsatsen utreds endast situationer 

där en lastbilschaufför i egenskap av egenföretagare ställer sin arbetskraft till förfogande; 

när denne hyr ut sig själv för arbetsuppdrag. 

I kapitel 2 tas upp civilrättsliga aspekter vid en gränsdragning av huruvida någon är att be-

traktas som anställd eller egenföretagare. Eftersom uppsatsen har en skatterättslig inrikt-

ning görs ingen djupare utredning och analys av en civilrättslig innebörd eller konsekvens. 

Uppsatsförfattaren gör en djup utredning av hur en omklassificering kan påverka lastbils-

chauffören ur ett skatterättsligt perspektiv.   

I det tredje kapitlet behandlas obegränsad och begränsad skattskyldighet. Obegränsad 

skattskyldighet är för handen om någon är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller 

har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige, enligt 3 kap. 3 § IL. 

Typexemplen i uppsatsens syfte har inte tidigare varit bosatta i Sverige. Därför utreds end-

ast bosättning och stadigvarande vistelse i Sverige.  

I kapitel 4 tolkas och tillämpas skatteavtalet mellan Sverige och Polen. I uppsatsen utreds 

endast inkomstbeskattningssituationer som kan uppkomma på grund av skatteavtalet, där-

med på grund av förhållandet mellan Sverige och Polen. Uppsatsförfattaren utreder inte 

hur typexemplen kan komma att beskattas i ett tredje land. 

                                                
21 Se till exempel KR i Göteborg mål nr. 143-145-12, KR i Göteborg mål nr. 3961-3959-12. 
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Uppsatsen begränsas till att närmare utreda metodartiklarna 7 och 15 i skatteavtalet då end-

ast dessa artiklar är intressanta för uppsatsens syfte. Artikel 7 omfattar inkomst av rörelse 

och är relevant för lastbilschauffören i egenskap av egenföretagare. Artikel 15 omfattar in-

komst av tjänst och är av intresse för lastbilschauffören vid en omklassificering av hur 

denne skatterättsligt betraktas i Sverige. Skatteavtalet innehåller även artikel 14 som omfat-

tar självständig yrkesutövning. Motsvarande artikel i OECD:s modellavtal har tagits bort på 

grund av uttrycket ”stadigvarande anordning”. Uttrycket skulle identifiera de fall när det 

fanns en tillräcklig anknytning till källstaten för att denna skulle kunna beskatta sådan in-

komst. Uttrycket ”stadigvarande anordning” påminner starkt om ”fast driftställe”.22 Enligt 

OECD:s kommentar till artikel 7 har det inte alltid varit lätt att avgöra vilka aktiviteter som 

faller under artikel 14 jämfört med artikel 7. Inkomster som tidigare beskattas enligt artikel 

14 beskattas numera enligt artikel 7.23 Det kan anses att mer intellektuella yrkeskategorier 

faller under artikel 14.24 Därmed har uppsatsförfattaren inte utrett artikel 14 i skatteavtalet.   

Vid tillämpning av skatteavtal måste först klargöras vilken stat som ska vara hemviststaten 

enligt skatteavtalet. Då uppsatsen utreder artikel 7 och 15 kan sådan bedömning för en och 

samma person variera. En egenföretagare är en fysisk person men behandlas också som ett 

företag på grund av sin näringsverksamhet. När hemvist, vid tillämpning av artikel 7, av-

görs i uppsatsen tar uppsatsförfattaren hänsyn till att hemvisten kan påverkas. Då uppsats-

författaren ämnar visa skillnaderna vid tillämpning av olika artiklar är det inte av väsentlig 

betydelse att ha en djupare utredning av hemvisten.  

1.4 Terminologi 
I uppsatsen används begreppen ”uppdragstagare” och ”anställd”. Vid användning av 

”uppdragstagare” menas en lastbilschaufför som i egenskap av egenföretagare åtar sig att 

utföra ett uppdrag åt ett åkeri. När ”anställd” används syftas till situationer där typexemp-

len, som vid utförande av arbetsuppgifter på grund av direktiv från den som ger arbetsupp-

giften, agerar som om denne vore en arbetstagare. Med ”inkomstbeskattning” menas i 

denna uppsats beskattning på ersättning som typexemplen får på grund av utfört arbete åt 

ett svenskt åkeri. 

                                                
22 Dahlberg, Mattias, ”Internationell beskattning”, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2012, (Dahlberg, 

Mattias) s. 175. 
23 OECD kommentaren till artikel 7 para. 4 p. 77. Se även Dahlberg, Mattias, s. 175. 
24 Pötgens, Frank, ”Income from international private employment: an analysis of article 15 of the OECD model”, IBFD, 

Diss. Rotterdam: Erasmus University, (2006) 2007, s. 136-137.  
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1.5 Metod och Material 

1.5.1 Tillvägagångssättet 

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda inkomstbeskattningen för lastbilschaufförer 

som är verksamma i Sverige i egenskap av egenföretagare. För att uppfylla syftet utreds 

både svensk intern rätt och skatteavtalet mellan Sverige och Polen. Vid utredning av svensk 

intern rätt tillämpar uppsatsförfattaren en traditionell juridisk metod. Rättskällorna behand-

las därmed enligt den gällande hierarkin som är lag, förarbeten, praxis, och doktrin.25  

Uppsatssyftets första delfråga är att utreda när lastbilschaufförens ställning som egenföre-

tagare omklassificeras till en ställning som anställd. För att förstå näringsverksamhetsbe-

greppet utgår uppsatsförfattaren ifrån formulering i 13 kap. 1 § IL. För att förstå formule-

ringen har förarbeten till stor utsträckning varit den primära källan.26 Av förarbete fram-

kommer att näringsverksamhetsbegreppet, samt prövning av huruvida det föreligger ett ar-

betsgivar- och arbetstagare förhållande eller inte, bedöms genom en helhetsbedömning.27 

Därför tillmäts praxis väsentlig betydelse för att få en bredare uppfattning av rättsläget.28 

Sådan helhetsbedömning sker också olika inom olika områden, där de olika rättsområdena 

inte helt är oberoende från varandra. Omständigheter som har betydelse för ett arbetsgivar- 

och arbetstagar förhållande inom arbetsrätten har också betydelse inom skatterätten.29 I 

uppsatsen beaktas därför praxis från olika domstolar. I uppsatsen används domar från 

högre instans på grund av prejudikatvärdet.30 Det finns mycket praxis på hur en helhetsbe-

dömning kan göras, också inom flera olika yrkesgrupper. Urval har gjorts genom att särskilt 

beakta praxis på chaufförsyrkesområdet där chauffören är verksam som egenföretagare. 

Uppsatsförfattaren behandlar till viss del praxis om andra yrkesgrupper och lyfter fram 

aspekter som kan beröra chaufförerna. I kapitel två bearbetas även äldre rättsfall.31 Dessa 

har valts för att praxis om en helhetsbedömning inom transportbranschen är sparsamt. 

Rättsfallen är fortfarande aktuella vid en bedömning.32 Författaren har i viss mån även an-

                                                
25 Se till exempel Sandgren, Claes, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och argumentation”, 

andra upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 36-38.  
26 Bernitz, Ulf, ”Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder”, tolfte upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 
2012, (Bernitz, Ulf) s. 112. 
27 Prop. 2008/09:62, s. 9. 
28 Bernitz, Ulf, s. 155.  
29 Prop. 2008/09:62, s. 9. 
30 Lehrberg, Bertil, ”Praktisk juridisk metod”, femte upplagan, I.B.A Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 
Uppsala, 2006, s. 145.  
31 Se avsnitt 2.6. 
32 Bernitz, Ulf, s. 135. 
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vänt material från Skatteverket. Det bör framhållas att dessa inte har högt rättskällestatus.33 

Däremot verkar materialet som riktlinjer för Skatteverket. Skatteverkets material ska förhål-

las till gällande lag och ger uttryck för Skatteverkets uppfattning i vissa tolkningsfrågor.34 

För att skapa en bredare bild av hur en lastbilschaufförs situation kan betraktas skatterätts-

ligt beaktar uppsatsförfattaren därmed material från Skatteverket.   

Uppsatssyftets andra delfråga, som är att utreda vad beskattningskonsekvenserna blir för 

lastbilschaufförerna på grund av en omklassificering, behandlar både svensk intern rätt och 

skatteavtalet mellan Sverige och Polen. För att utreda lastbilschaufförernas skattskyldighet i 

Sverige utgår uppsatsförfattaren från formulering i IL. Formulering av obegränsad och be-

gränsad skattskyldighet tolkas till väsentlig del med hjälp av förarbete och praxis, i syfte att 

fastställa huruvida lastbilschaufförerna är skattskyldiga i Sverige. Skatteverket är vanligtvis 

myndigheten som bedömer skattskyldigheten för en fysisk person. För att få en bredare 

bild av vad som beaktas vid sådan bedömning tar uppsatsförfattaren hänsyn till material 

från Skatteverket. Vid utredning av skatteavtalet mellan Sverige och Polen tillämpar upp-

satsförfattaren den internationellt accepterade tolkningsprincipen för internationell avtals-

tolkning. Detta presenteras i nästföljande avsnitt.  

1.5.2 Tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal  

Vid tolkning och tillämpningen av skattningsavtalet mellan Sverige och Polen ses det till 

den internationellt accepterade tolkningsprincipen för internationell avtalstolkning. Skatte-

avtal reglerar beskattningsrätten för inkomster och förmögenheter som avtalsländerna 

kommit överens om. Ett skatteavtal är ett folkrättsligt avtal som binder de avtalsslutande 

staterna.35 De folkrättsliga principerna framgår av Wienkonventionen om traktaträtt 

(VCLT)36, artiklarna 31-33. Vid all slags traktattolkning, där VCLT tillämpas, är utgångs-

punkten enligt folkrätten att först tolka avtalet genom avtalets ordalydelse, sedan att under-

söka parternas intentioner.37 Den främsta källan vid tolkning av ett skatteavtal är själva skat-

teavtalet som finns mellan staterna.38 Därmed tolkas ett begrepp primärt efter vad som står 

i avtalet. Vid tolkning av skatteavtalet mellan Sverige och Polen använder uppsatsförfatta-

                                                
33 Bernitz, Ulf, s. 50-51. 
34 Påhlsson, Robert, ”Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelarbeten” SN 2006, s. 401-418.  
35 Pelin, Lars, ”Internationell skatterätt – ur ett svenskt perspektiv”, femte upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2001, 

(Pelin, Lars) s. 84 och s. 87. 
36 The Vienna Convention on the Law of Treaties.  
37 Linderfalk, Ulf, ”Om tolkningen av traktater”, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 31. 
38 Pelin, Lars, s. 106. 
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ren till viss del också förarbetet39 till skatteavtalet. Förarbetet är internt, ensidigt, tolk-

ningsmedel och inte folkrättsligt, tvåsidigt, tolkningsmedel. Förarbetet kommer från den 

svenska avtalsparten, regeringen, och innehåller uttalanden från regeringen. Därmed torde 

förarbetets innehåll ge en riktig tolkning av avtalstexten och parternas avsikt, varför förar-

betet ändå är betydelsefullt vid tolkning av traktatet.40 

OECD:s modellavtal är en utarbetad modell för skatteavtal. I princip alla skatteavtal som 

Sverige slutit följer OECD:s modellavtal.41 Till modellavtalets artiklar finns vägledande 

kommentarer för tolkning och principer. Modellavtalet är däremot endast en modell eller 

en rekommendation och är inte bindande för avtalsparterna.42 Sverige har dock tillmätt 

modellavtalet stor betydelse och har sökt tolkning i kommentarerna vid tolkning av skatte-

avtal. OECD:s modellavtal är som rättskälla allmänt accepterad vid både tillämpning och 

tolkning av skattningsavtal.43 Modellavtalets artikel 3.2 innehåller den allmänna tolkningsre-

geln. Om det föreligger tolkningssvårigheter som inte kan lösas genom tolkning av skatte-

avtalet och OECD:s kommentarer hänvisas det till den interna rätten. Skatteavtalet mellan 

Sverige och Polen tillämpar den allmänna tolkningsregeln.  

Metoder som aktualiseras vid tolkning av skatteavtal för uppsatsen är därmed skatteavtalet 

mellan Sverige och Polen samt förarbetet, kommentarer till OECD:s modellavtal och tolk-

ningsregeln som finns i OECD:s modellavtal. Utöver OECD:s kommentarer används även 

doktrin för att berika diskussioner.  

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition strävar efter att följa syftets två delfrågor för att underlätta förståel-

sen av uppsatsförfattarens slutliga argumentationer. Efter introduktionskapitlet följer där-

med det andra kapitlet som först syftar till att kort beskriva hur Sverige måste anpassa sig till 

andra länders regler om hur en fysisk person blir en företagare, samt att dessa fritt får agera 

på den svenska marknaden under samma förutsättningar som en svensk egenföretagare. 

Därefter utreds hur den polska egenföretagaren kan komma att betraktas i Sverige ur ett 

skatterättsligt perspektiv. Det redogörs för vad som enligt intern rätt krävs för att anses be-

driva enskild näringsverksamhet. Sedan appliceras detta på lastbilschaufförerna. Det tredje 

                                                
39 Prop. 2004/05:121.  
40 Pelin, Lars, s. 107. 
41 Pelin, Lars s. 87. 
42 Pelin, Lars, s. 90. 
43 RÅ 1987 ref. 162, RÅ 1996 ref. 84, RÅ 2005 ref. 162. Se även Pelin, Lars, s. 112-113. 
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kapitlet utreder vad som kan utlösa Sveriges beskattningsrätt på typexemplens inkomst. Ka-

pitlet tar sikte på beskattningsrätten för typexemplen som både egenföretagare och vid en 

omklassificering till att betraktas som anställd. Det fjärde kapitlet redogör för skatteavtalet 

mellan Sverige och Polen i syfte att utreda lastbilschaufförens beskattningskonsekvens. I 

kapitlet presenteras en trestegs-metod för tillämpning av skatteavtal. I kapitlet tolkas och 

utreds fördelningsartiklar som kan vara tillämpliga på lastbilschaufförerna i syfte att analy-

sera potentiella beskattningskonsekvenser för uppsatsens typexempel. Det femte kapitlet ut-

gör en övergripande analys av typexemplens inkomstbeskattningssituation genom en sam-

lad bedömning av utredningarna av samtliga kapitel i uppsatsen. Uppsatsen avslutas genom 

det sjätte kapitlet som utgör en slutsats om uppsatsens utredning.   
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2 Egenföretagare eller anställd? – Vad utlöser en eventu-
ell omklassificering?  

2.1 Inledning 
Kapitlet redogör för gränsdragningen ur ett skatterättsligt perspektiv mellan att anses vara 

en egenföretagare eller en anställd, i syfte att besvara uppsatsens första delfråga;  

- när omklassificeras lastbilschaufförens ställning som egenföretagare till en ställning 

som anställd? 

Kapitlet syftar till att undersöka om en lastbilschaufförs ställning som egenföretagare kan 

komma att påverkas av svenska skatterättsliga regler. Uppsatsens övergripande syfte är att 

utreda inkomstbeskattningskonsekvenserna för lastbilschaufförer som är verksamma i Sve-

rige i egenskap av egenföretagare. Först redogörs det för hur en egenföretagare betraktas i 

Sverige. Det redogörs för näringsverksamhetsbegreppet och F-skattsedelns roll för en 

gränsdragning. Därefter utreds förutsättningarna i IL om huruvida enskild näringsverksam-

het kan anses bedrivas. Kapitlet avslutas genom två delar. Den första delen utgör en sam-

manfattning och reflektioner och den andra delen utgör en analys av typexemplen i syftet. I 

sammanfattningen samlas utmärkande aspekter och det reflekteras kring vad som kan vara 

av vikt för typexemplen. Detta appliceras sedan på typexemplen i syftet är att ge ett bredare 

perspektiv av olika utfall som kan förekomma, och utgör den andra delen av kapitelavslu-

tet. 

2.2 Egenföretagare som har sin firma registrerad i hemlandet 
men som är verksam i Sverige   

Alla länder inom EU har rätt att utforma sina egna lagar och regler för vad som ska utgöra 

att en fysisk person är en egenföretagare. Inom EU råder etableringsfrihet vilket kommer 

till i uttryck i artikel 49 i fördraget för Europeiska Unionens funktionssätt (EU-fördraget). 

Där stadgas att ” […] inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan 

medlemsstats territorium [ska] förbjudas. Detta förbud ska även omfatta inskränkningar för medborgare i 

en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. Etable-

ringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare […] på de villkor som 

etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i ka-

pitlet om kapital.” 
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Om en polsk egenföretagare registrerar sin firma i Polen har Sverige att acceptera registre-

ringen på grund av medlemskapet i EU. Medlemsstaterna får inte diskriminera utländska 

företag genom särreglering. Utländska företag har rätt till att fritt utöva sin verksamhet. När 

en egenföretagare är verksam i ett annat land faller denne under det landets rättsordning. 

En polsk egenföretagare som är verksam i Sverige omfattas av svenska lagar och regler pre-

cis som en svensk egenföretagare. EU-rätten sträcker sig inte till att omfatta det direkta be-

skattningsområdet. Alla länder har rätt att fritt reglera sina interna skatteregler. Hur den ut-

ländska egenföretagarens verksamhet i Sverige betraktas ur ett skatterättsligt perspektiv på-

verkas därmed av svenska beskattningslagar. Frågan är därmed hur den polska lastbils-

chauffören ställning som egenföretagare kan komma att betraktas i Sverige?  

2.3 Att vara verksam som egenföretagare i Sverige – Olika 
begrepp inom olika rättsområden 

Om en person förbinder sig att utföra en arbetsprestation genom att ingå ett avtal hänförs 

denne vanligtvis till en av två kategorier, nämligen arbetstagare eller uppdragstagare. En ar-

betstagare ingår ett anställningsavtal med sin arbetsgivare medan en uppdragstagare ingår 

ett uppdragsavtal med sin uppdragsgivare. En egenföretagare sluter vanligtvis uppdragsav-

tal med uppdragsgivaren och förbinder sig på så vis att utföra en viss arbetsprestation.44 

Uppdelning mellan egenföretagare och anställd sker dock på olika sätt inom olika rättsom-

råden. 

Inom civilrätten tillmäts avtalet väsentlig betydelse vid avgörandet om det finns ett anställ-

ningsförhållande. Avtalet mellan parterna betraktas för att avgöra ifall ena parten varit un-

derställd den andra parten och följt dennes direktiv vid utförande av arbete.45 Det finns 

vissa grundläggande förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett 

anställningsförhållande. Först måste det finnas ett avtal för förhållandet mellan parterna. 

För det andra ska det framgå av avtalet att en part utför arbete för den andra partens räk-

ning. För det tredje ska den som åtagit sig att utföra arbetet också delta i arbetet personlig-

en.46   

                                                
44 Andersson, Anderz, m.fl. ”Arbetsrätt”, sjätte upplagan, Liber, Malmö, 2013, s. 74-75. Sagen, Jan, ”Om genom-

syn av enmansägda managementbolag”, SN 1993, (Sagen, Jan) s. 736. 
45 NJA 1996 s. 311, NJA 1982 s. 784. 
46 Lunning, Lars, Toijer, Gudmund, ”Anställningsskydd – En lagkommentar”, tionde upplagan, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2010, s. 21-23.  
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Vid en gränsdragning enligt arbetsrättslig mening görs uppdelning mellan arbetstagarbe-

greppet och uppdragstagarbegreppet inom arbetsrätten. Som arbetstagare omfattas en per-

son av ett genomgripande arbetsrättsligt skydd, som till exempel tjänstledighet och semes-

ter men också arbetsgivarens principalansvar.47 Inom arbetsrätten finns ingen definition av 

arbetstagarbegreppet. Begreppet har istället utarbetats genom praxis där domstolarna gör 

en helhetsbedömning av olika omständigheter i varje enskilt fall.48 Inga specifika riktlinjer 

har utarbetats för att göra en sådan bedömning. Enligt förarbeten visar praxis några fak-

torer som vanligtvis tyder på att ett arbetstagarförhållande föreligger, dessa är; att en hu-

vudman anvisar vad för slags arbete en arbetspresterande personligen ska utföra, att arbetet 

utförs under kontroll och ledning av huvudmannen, att arbetsförhållandet har en långvarig 

karaktär, att arbetskraften från den som utför arbete ställs till förfogande för de arbetsupp-

gifter som kommer efter hand, att den som utför arbete hör till huvudmannens organisat-

ion.49  

Gränsdragningen mellan att anses vara egenföretagare eller anställd enligt skatterätten drar 

sig längre än gränsdragningen som finns på arbetsrättens område. Detta har sin grund i att 

inkomster från verksamhet, som i arbetsrättslig mening hänförs till uppdragsverksamhet, 

kan inom skatterätten utgöra inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av tjänst.50 Inom 

skatterätten sker uppdelningen således istället genom en skiljelinje mellan inkomst av nä-

ringsverksamhet och inkomst av tjänst.  

Enligt 10 kap. 1 § IL ska inkomster och utgifter som förvärvats på grund av tjänst räknas 

till inkomstslaget tjänst såvida inkomsten inte ska räknas till inkomstslaget kapital eller nä-

ringsverksamhet. I andra stycket av stadgandet framkommer att det med tjänst avses an-

ställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. 

Det som omfattas av inkomstslaget tjänst är främst inkomster av anställning. Inkomster 

från uppdragsverksamhet faller också inom inkomstslaget tjänst, men endast om verksam-

heten inte är av sådan karaktär att det istället ska hänföras till inkomstslaget näringsverk-

samhet.51 Av 13 kap. 1 § IL ska inkomster och utgifter hänföras till inkomstslaget närings-

verksamhet om dessa uppkommit på grund av näringsverksamhet. Den som bedriver själv-

ständig rörelse ska omfattas av det skatterättsliga näringsverksamhetsbegreppet. På så vis 

                                                
47 Prop. 2008/09:62, s. 11. 
48 Se till exempel AD 2005 nr. 16, AD 1998 nr. 138, AD 1994 nr. 105. 
49 Prop. 2008/09:62, s. 11. 
50 Sagen, Jan, s. 738. 
51  Henricson, Mats, ”Inkomstslaget tjänst”, SN 1990, s. 432.  
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bedrivs inte verksamheten som en anställning.52 Näringsverksamhet är enligt 13 kap. 1 § IL 

en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Lagrummet ställer krav 

på att tre kriterier ska vara uppfyllda för att anses bedriva näringsverksamhet. Verksamhet-

en ska vara självständig, varaktig och drivas i vinstsyfte.  

Om två parter anser sig ha slutit ett civilrättsligt uppdragsavtal där ena parten är uppdrags-

givare och andra parten uppdragstagaren, kan det genom skatterättsliga regler anses finnas 

en faktisk arbetsgivar-arbetstagar relation istället. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 

konstaterat att ett påförande av skatter och avgifter ska ske på grundval av en rättshand-

lings verkliga innebörd. Det ska därmed göras en helhetsbedömning av omständigheter 

som kan ha betydelse för klassificeringen av det faktiska rättsförhållandet mellan den som 

utför arbete och den som tillhandahåller arbete.53 På så vis kan parterna inte avtala om ett 

förhållande som förefaller på ett visst sätt, med verkan för beskattning för det faktiska för-

hållandet. En egenföretagare kan enligt civilrättslig mening driva ett företag, men ur ett 

skatterättsligt perspektiv är det möjligt att egenföretagaren betraktas som en anställd. Sådan 

omklassificering kan få betydande konsekvenser för den enskilde. Gränsdragningen mellan 

att vara en uppdragstagare eller betraktas som anställd kan vara svårdragen. 

2.4 Egenföretagare eller anställd – F-skattsedelns roll vid 
gränsdragningen  

2.4.1  A-skatt och F-skatt  

För att beskattning och avdrag ska bli korrekt finns olika skattsedlar som talar om vem det 

är som ska betala in skatt och avgifter vid en utbetalning av utfört arbete. 54 Enligt 10 kap. 2 

§ Skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) ska den som utger ersättning för arbete också 

göra skatteavdrag för ersättningen. Sådant avdrag ska göras oavsett om ersättningen utbeta-

las till fysisk eller juridisk person. En A-skattsedel innehas av en fysisk person som är an-

ställd och innebär att det är arbetsgivaren som gör skatteavdrag på lönen och betalar social-

avgifter. Vidare ska arbetsgivaravgifter betalas på ersättning som utförts av fysiska perso-

ner. Detta utläses genom 1 kap. 6 § och 2 kap. 4 § Socialavgiftslagen (2000:980) (SAL). Ut-

betalningen för den fysiska personen kommer därmed att beskattas i inkomstslaget tjänst i 

enlighet med 10 kap. 1 § IL.  

                                                
52 Andersson, Mari m.fl. ”Inkomstskattelagen: en kommentar”, tolfte upplagan, Nordsteds Juridik, Stockholm, 

2012, (Andreasson, Mari) s. 402. 
53 Se till exempel RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2001 ref. 50, RÅ 1998 ref. 19. 
54 Prop. 1997/98:33, s. 39. 
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Den som bedriver, eller kan anses bedriva, näringsverksamhet kan av Skatteverket också 

tilldelas ett godkännande för F-skatt enligt 9 kap. 1 § SFL. En enskild näringsverksamhet 

bedrivs när 13 kap 1 § IL är uppfyllt. Utgivandet av F-skatt har direkt koppling till närings-

verksamhetsbegreppet. Med näringsverksamhet avses sådan verksamhet som räknas till in-

täkt av näringsverksamhet för mottagaren vid inkomsttaxeringen.55 F-skattsedeln infördes i 

Sverige år 199356 i syfte att klargöra regler kring skattskyldigheter och socialavgifter. Nä-

ringsidkarens skattebetalning skulle säkerställas och det skulle tydliggöras hur prelimi-

närskatt och socialavgifter ska betalas på arbete i ett uppdragsförhållande.57 Enligt 3 kap. 8 

§ SAL ska en fysisk person som innehar ett godkännande för F-skatt istället betala egenav-

gifter. Den som utger ersättning för arbete ska därför inte betala arbetsgivaravgifter för en 

fysisk person som bedriver näringsverksamhet och har ett godkännande för F-skatt enligt 2 

kap. 5 § SAL. Egenavgifterna täcker socialavgifter som annars skulle ha betalats av arbets-

givaren om egenföretagaren hade varit anställd. Utbetalning grundad på en F-skattsedel kan 

beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. 1 § IL. En F-skattsedel 

är på så vis ett kvitto på vilka skyldigheter, vad gäller socialavgifter och avdrag, som vilar på 

parten som anlitar någon för att utföra ett arbete.58   

Den som inte är skattskyldiga i Sverige kan också få F-skatt under samma förutsättningar 

som dem som är skattskyldiga i Sverige. Därmed kan även utländska näringsidkare erhålla 

F-skatt.59 När en fysisk person uppger att denne bedriver näringsverksamhet är det Skatte-

verket som undersöker huruvida kriterierna för näringsverksamhet är uppfyllda.60 Enligt 3 

kap. 14 § SFL görs en bedömning av näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. IL. Skatte-

verket ska godkänna en ansökan om F-skatt så länge det inte finns skälig anledning att anta 

att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. En ansökan ska avslås om 

det av inlämnade uppgifter framkommer att verksamheten inte kan betraktas som närings-

verksamhet eller att den sökande inte lämnat föreskrivna uppgifter i 13 kap. 1 § IL.61 Ett 

godkännande för F-skatt är endast preliminärt och kan återkallas om omständigheter för 

                                                
55 Prop. 1997/98:33, s. 40. 
56 Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1993 och började tillämpas de 1 april 1993; SFS 1992:680, 

1991/92:SkU29, prop. 1991/92:112. 
57 Prop. 1991/92:112, s. 1.  
58 Prop. 2008/09:62, s. 10. 
59 SOU 2008:76, s. 68. Se även prop. 2008/09:62 s. 28. 
60 Prop. 1991/92:112, s. 2. Se även 9 kap. 1 § SFL. 
61 Prop. 1997/98:33, s. 41. 
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näringsverksamheten ändras. Därför ska också Skatteverket följa upp de som fått F-

skattsedel i syfte att kontrollera att verksamhet som bedrivs faktiskt är näringsverksamhet.62  

Kriterierna för att anses bedriva enskild näringsverksamhet, samt på så vis möjligheten att 

tilldelas en F-skattsedel, ändrades år 2009 i och med proposition 2008/09:62, F-skatt åt 

flera. Innan ändringen fanns krav på att enskilda näringsidkare var tvungna att ha flera 

uppdragsgivare för att uppå självständighetskravet och anses bedriva näringsverksamhet. 

Kravet bedömdes vara betungande för fysiska personer, särskilt vid uppstartandet av en 

verksamhet då det kan vara svårt att finna flera uppdragsgivare.63 Idag är det tillräckligt med 

endast en uppdragsgivare för att kunna anses bedriva näringsverksamhet. På så vis har en-

skilda näringsidkare lättare att uppnå självständighetsrekvisitet. I propositionen 

2008/09:6264 framställs att detta har möjliggjorts genom ett tillägg i 13 kap. 1 § IL som nu 

lyder: 

”Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska det särskilt beaktas 

vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgiva-

ren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet”.  

Tillägget i 13 kap. 1 § IL anses vara ett förtydligande av hur bedömning av självständighet 

redan skett hittills. Någonting nytt i sak ska inte ha tillförts, utan bedömningar ska ske prin-

cipiellt på samma sätt även efter ändringen. Den enda skillnaden är att det vid en bedöm-

ning ska bortses ifrån hur många uppdragsgivare som finns.65 Kriterierna i 13 kap. 1 § IL 

ska vara inbördes likvärdiga. När fokus ligger på relationen mellan uppdragsgivaren och 

uppdragstagaren och den gemensamma avsikten vid självständighetsbedömningen ansågs 

det underlätta för enskilda personer att kunna anses bedriva näringsverksamhet.66 Det ska 

göras en helhetsbedömning av omständigheterna för varje enskilt fall.67 En F-skattsedel är 

däremot inte den avgörande faktorn för i vilket inkomstslag en viss ersättning ska beskattas. 

Likaså avgör inte F-skattsedeln huruvida det finns ett arbetsrättsligt förhållande mellan par-

terna.68 

                                                
62 Prop. 1997/98:33, s. 41.  
63 SOU 2008:76, s. 43.  
64 Prop 2008/09:62 s. 44-45. 
65 Prop. 2008/09:62, s. 25.  
66 Prop. 2008/09:62, s. 26-27. 
67 Prop. 2008/09:62, s. 33. Se även RÅ 2001 ref. 50.  
68 Prop. 1997/98:33, s. 39. 
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2.4.2 Gränsdragningsproblematik – när den enskildes verksamhet syf-
tar till att ställa sin arbetskraft till förfogande  

Det så kallade avbytarfallet, RÅ 2001 ref. 25, var den nyare vägledande domen för bedöm-

ning av självständighetsrekvisitet när det fortfarande krävdes flera uppdragstagare för att få 

en F-skattsedel. Fallet handlade om en person vars verksamhet gick ut på att agera som av-

bytare inom jordbruket. Personen ställde sina tjänster till förfogande genom att rycka in 

temporärt och upprätthålla uppdragsgivarens verksamhet vid dennes tillfälliga uppehåll i 

verksamheten, till exempel vid arbetstoppar, sjukdom eller semester. Arbetet utfördes i 

uppdragsgivarens lokaler och med dennes utrustning. Domstolen kom trots detta fram till 

att verksamheten var självständig och inte att anses som om det fanns ett anställningsför-

hållande mellan personen och uppdragsgivaren. Domstolen konstaterade först att personen 

hade ett tiotal uppdragsgivare. Sedan uppmärksammades att uppdragen tidsmässigt var till-

fälliga. Att arbetet utfördes i uppdragsgivarens lokaler kunde inte innebära att personen 

skulle falla under uppdragsgivarens arbetsledning under utförandet av uppdragen. På grund 

av verksamhetens natur ansåg domstolen att personen måste använda installerad utrustning 

som fanns på arbetsplatsen då dessa behövdes för att utföra uppdraget och då det ”ligger i 

sakens natur” att arbetet utfördes hos uppdragsgivaren.69  

I proposition 2008/09:62 betonas att rättsfallet öppnat upp för fler grupper att anses bed-

riva näringsverksamhet. Det påpekades också att rättsfallet borde kunna vara vägledande 

för godkännande för F-skatt vid korttidsuppdrag även efter ändringen av krav på antalet 

uppdragsgivare.70 I och med att det numera räcker med endast en uppdragstagare har rätts-

fallet väckt frågan kring hur enskildas uthyrning av arbetskraft i allmänhet ska hanteras vid 

bedömning av huruvida enskild näringsverksamhet bedrivs. Fråga väcktes även kring vilka 

krav som kan ställas för att godkänna F-skatt vid sådan uthyrning av arbetskraft. När kan 

en verksamhet som syftar till att ställa sin arbetskraft till förfogande åt andra uppfylla grad 

av självständighet? Därmed uppmärksammades gränsdragningsproblematiken mellan att 

betraktas som uppdragstagare eller arbetstagare i de fall som näringsverksamheten bygger 

på att en enskild hyr ut sig själv för uppdrag.71  

Det har diskuterats att inhyrning av arbetskraft ofta syftar till att ersätta ordinarie personal 

hos uppdragsgivaren. I förarbete uppmärksammas att det finns risk att den enskilda nä-

ringsidkaren på så vis beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet trots att denne arbetar 
                                                
69 RÅ 2001 ref. 25. 
70 Prop. 2008/09:62, s. 22. 
71 Prop. 2008/09:62, s. 25. 
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under anställningslika förhållanden.72 Ett sådant upplägg kunde förenklas när kravet på 

flera uppdragsgivare inte finns.73 Till proposition 2008/09:62 har det framförts stark kritik 

mot sådant upplägg. En stark åsikt är att ”Regeringens politik för fler företagare tycks främst handla 

om att anställda, i många fall påtvunget, ska omvandlas till egna företagare och göra samma saker som 

man gjorde tidigare på sin gamla arbetsplats, men nu får man göra det med eget framförhandlade affärsav-

tal.”74 

Skatteverket anser, då F-skatt ska godkännas redan vid en ansökan, att det är svårt att göra 

en utförlig kontroll över huruvida verksamhet som bygger på att ställa sin arbetskraft till 

förfogande faktiskt uppfyller kraven för att bedriva näringsverksamhet. På grund av svårig-

heten att göra en sådan bedömning förlitar sig Skatteverket på den sökandes egna uppgif-

ter. På så vis är det möjligt att det blir fler som blir godkända för F-skatt i förhållande till 

hur många som slutligen beskattas för näringsverksamhet.75 

Det anförs att verksamhet som bygger på att hyra ut sig själv som uppdragstagare till en 

uppdragsgivare där syftet är att ersätta ordinarie personal inte betraktas som ett tillräckligt 

avgränsat uppdrag. Den som hyr ut sig i sådant syftet får normalt anses vara tillfälligt in-

ordnad i uppdragsgivarens organisation och stå under uppdragsgivarens arbetsledning. 

Detsamma gäller för personer som hyr ut sig själva vid arbetstoppar där syftet är att ordina-

rie personal ska ersättas. Vid dessa fall finns ingen specifik arbetsuppgift som till sin natur 

är avgränsad från början och arbetsinsatsen är sådana arbetsuppgifter som uppkommer allt 

eftersom.76 Det betonas vidare att det inte finns några specifika yrkeskategorier som skatte-

rättsligt inte skulle kunna anses bedriva näringsverksamhet, men att det inom vissa 

branscher kan vara svårt att göra en gränsdragning.77  

På så vis har syftet med F-skattsedeln och tillägget i 13 kap. 1 § IL inte varit att kringgå ett 

anställningsförhållande mellan en arbetsgivande part och en arbetstagande part. Syftet har 

endast varit att underlätta för enskilda att börja bedriva en näringsverksamhet som faller 

under kriterierna för en näringsverksamhet.78 

                                                
72 Prop. 2008/09:62, s. 25.  
73 SOU 2008:76, s. 154. 
74 Riksdagens protokoll 2008/09:46 Anf. 50 Raimo Pärssinen (s). 
75 SOU 2008:76, s. 202. 
76 SOU 2008:76, s. 154.  
77 SOU 2008:76, s. 154. 
78 Prop. 2008/09:62, s. 29. 
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2.5 Det skatterättsliga näringsverksamhetsbegreppet i IL 

Enligt 13 kap. 1 § IL är näringsverksamhet att betraktas som förvärvsverksamhet som bed-

rivs både yrkesmässigt och självständigt. Begreppet förvärvsverksamhet innebär att verk-

samheten ska ha en viss omfattning och att den ska bedrivas både regelbundet och vara 

varaktigt. Rekvisitet ”yrkesmässigt” syftar till att näringsverksamheten bedrivs i ett vinst-

syfte.79 Självständighet, varaktighet och vinstsyfte är de kriterier som ska vara uppfyllda för 

att inkomster ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.80 Skulle en bedömning falla 

på något av kriterierna kommer beskattning att ske i inkomstslaget tjänst.81 Självständig-

hetsrekvisitet är i de flesta fall den avgörande faktorn för hur en inkomst ska beskattas. 

Närmare vägledning av gränsdragningen framkommer genom praxis. Självständighetsrekvi-

sitet utrönas genom en helhetsbedömning av omständigheter i varje enskilt fall. Det som 

betraktas vid en bedömning är vanligtvis: antalet uppdragsgivare, graden av bundenhet, 

kontroll och ledning från uppdragsgivaren, graden av ekonomisk risk för uppdragstagaren, 

huruvida uppdragstagaren ingår i uppdragsgivarens organisation, huruvida uppdragstagaren 

kan anlita medhjälpare eller om denne är skyldig att själv utföra uppdraget, vilken part som 

håller med material, behövliga arbetsredskap och arbetslokal.82  

I förarbete framfört även att en omständighet för att bedöma huruvida en person har för 

avsikt att bedriva näringsverksamhet framgår av hur denne agerar som företagare. Om 

firma har registrerats samt om uppdragstagaren försökt att uppfylla olika krav som ställs på 

en näringsidkare i skatte-och avgiftshänseende, till exempel genom mervärdesskatteregistre-

ring, kan detta tyda på en avsikt att bedriva enskild näringsverksamhet.83  

2.6 Bedömning av om verksamhet utgör näringsverksamhet  

2.6.1 Självständighetsrekvisitet 

Det som vanligtvis avgör huruvida en person bedriver näringsverksamhet är om verksam-

heten bedrivs självständigt.84 Enligt 13 kap. 1 § IL ska beaktas vad som avtalats mellan upp-

dragsgivaren och uppdragstagaren, till vilken omfattning som uppdragstagaren är beroende av 

uppdragsgivaren samt huruvida uppdragstagaren är inordnad uppdragsgivarens verksamhet.  

                                                
79 Prop. 2008/09:62, s. 6. 
80 Prop. 2008/09:62, s. 8 
81 Andersson, Mari m.fl., s. 270. 
82 Prop. 2008/09:62, s. 9.  
83 Prop. 2008/09:62, s. 9 och s. 33. 
84 Prop. 2008/09:62, s. 9. 
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Kriterierna i 13 kap. 1 § IL är inbördes likvärdiga. Det ska göras en helhetsbedömning av 

omständigheterna för varje enskilt fall.85 I kommande avsnitt utreds de tre nämnda punk-

terna som enligt paragrafen särskilt ska beaktas.  

2.6.2 Vad som har avtalats 

Vid utvärdering av avtalet och avtalsvillkor mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren är 

reglerna kring risk och ansvarsfördelning av intresse. Sådant kan visa på uppdragstagarens 

självständighet gentemot uppdragsgivaren. Huruvida avtalsvillkoren tillåter uppdragstaga-

ren att åta sig uppdrag från andra håll påvisar också självständighet.86 I AD 1981:121 belys-

tes ett antal faktorer som kunde påverka ett uppdragsförhållande att betraktas som ett an-

ställningsförhållande. I målet förband sig ett antal chaufförer att utföra arbete åt ett bolags 

räkning på grund av ett köpeavtal avseende överlåtelse av tankbilar mellan bolaget och 

chaufförerna. Chaufförerna var tvungna att följa särskilt angivna anvisningar. Köpeavtalet 

reglerade verksamheten som chaufförerna förutsattes att bedriva efter förvärvet. I avtalet 

mellan bolaget och chaufförerna angavs att körningar till andra än bolaget fick göras endast 

i de fall som åkeribolaget godkänner det.87  

Om avtalsvillkor tillåter uppdragstagaren att låta någon annan utföra dennes egna uppdrag 

eller anlita medhjälpare kan påvisa självständighet.88 I RÅ 1:38 bortsåg HFD dock från att 

en transportör var oförhindrad att anlita medhjälp vid utförande av uppdrag. Andra fak-

torer89 vägde tyngre vid en samlad bedömning av transportörens självständighet i verksam-

heten. Om uppdragsgivaren har egna anställda är det även aktuellt att kontrollera hur upp-

dragstagarens villkor skiljs från anställningsvillkoren.90 

2.6.3 Beroende av uppdragsgivaren 

Den ekonomiska risk som löper på uppdragstagaren är också av vikt. Ju mer ekonomisk 

risk som uppdragstagaren står för vid utförandet av uppdrag, desto mer tyder på att denne 

agerar självständigt. Vid beaktande av ekonomisk risk som en uppdragstagare har kan be-

dömningen däremot skiljas. Vissa branscher kan kräva ekonomiska investeringar för att 

kunna utföra tjänster medan andra branscher inte kräver det. I tjänsteproducerande verk-

samheter behövs ibland inget lager för att utöva verksamheten, men utförande av trans-
                                                
85 Prop. 2008/09:62, s. 33. Se även RÅ 2001 ref. 50. 
86 Prop. 2008/09:62, s. 33. 
87 AD 1981:121. 
88 Prop. 2008/09:62, s. 33. 
89 Se RÅ 82 1:38 i avsnitt 2.6.3.  
90 SOU 2008:76, s. 151. 
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porttjänster utan tillgång till eget fordon anses inte vara möjligt utan någon form av inve-

stering i ett eget fordon.91 I NJA 1982 s. 784 belystes att ett antal åkare utfört transport-

tjänster med egna fordon och har själva innehavt trafiktillstånd. Anskaffningskostnaderna 

för fordonen var betydande och ersättningarna som åkarna erhöll täckte alla kostnader för 

körningarna, såsom kapitalkostnader, kilometerskatt, drivmedel och däck.92 RÅ 82 1:38 

handlar om en uppdragstagare som transporterade tidningar med egen bil åt Göteborgs-

Posten. HFD belyste att bilen som uppdragstagaren använde under utförandet av sina 

uppdrag var finansierad genom lån från Göteborgs-Posten. Enligt HFD talade dessa om-

ständigheter för att uppdragstagaren inte bedrev någon rörelse utan i själva verket arbetade 

som en anställd.93 

I RÅ 85 1:37 ansågs en chaufför driva enskild näringsverksamhet eftersom denne bar eko-

nomisk risk för sin verksamhet. Det uppmärksammades särskilt att chauffören ägde ett eget 

fordon och åtagit sig alla kostnader som är hänförliga till dennes uppdrag, såsom kostnader 

för drivmedel, reparationer, fordonsskatter och försäkringar. Därmed ansågs att chauffören 

bar ekonomisk risk för sin verksamhet. Chauffören transporterade tidningar med egen last-

bil. Transportköparen gav direktiv om hur transporterna tidsmässigt ska utföras. Transport-

köparen utgjorde ingen arbetsledare eftersom det ansågs ligga i uppdragets natur att chauf-

fören följde tidsanvisningar.94 

Ett arbete kan vidare normalt inte betraktas som självständigt om uppdragstagaren står helt 

under kontroll och arbetsledning av uppdragsgivaren. Vid sådan bedömning bör särskilt 

beaktas i vilken utsträckning uppdragsgivaren bestämmer när, var och hur arbetet ska utfö-

ras. Det anmärks att det är naturligt att uppdragsgivaren bestämmer ramen för vad som ska 

utföras. Däremot ankommer det på uppdragstagaren att bestämma hur arbetet ska utfö-

ras.95 Således står inte uppdragstagaren automatiskt under någons kontroll och arbetsled-

ning även om uppdragsgivaren kan anses ha ett bestämmande inflytande.96 Verksamhetens 

natur bör därför särskilt beaktas då denna kan styra var och när uppdrag utförs. En upp-

dragsgivares bestämmandeinflytande innebär därför inte automatiskt kontrollutövande av 

uppdragsgivaren. Att behöva använda uppdragsgivarens lokaler och utrustning betyder inte 

                                                
91 Prop. 2008/09:62, s. 26. SOU 2008:76, s. 152. 
92 NJA 1982 s. 784. 
93 RÅ 82 1:38.  
94 RÅ 85 1:37. 
95 SOU 2008:67, s. 153.  
96 Prop. 2008/09:62, s. 26. RÅ 2001 ref. 25. Se även SOU 2008:76, s. 153. 
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alltid att uppdragstagaren står under ledning av uppdragsgivaren. Uppdragstagaren står hel-

ler inte automatiskt under uppdragsgivarens ledning om uppdragstagaren måste följa vissa 

instruktioner vid sitt uppdragsutförande, under förutsättning att det ligger i verksamhetens 

natur.97   

I AD 1981:121 kom domstolen fram till att chaufförernas bundenhet till åkeribolaget inte 

berodde på att avsikten varit att åkeribolaget skulle ha kontroll över chaufförerna. Det an-

sågs istället ytterst bero på andra förhållanden såsom att verksamheten bygger på att trans-

portera en enda vara – mjölk. Sådan vara måste transporteras inom viss tid och med särskilt 

fordon till mejeriföretag. Handlingsutrymmet för chaufförerna att bestämma hur transpor-

ten ska utföras skulle därmed inte kunna vara större under andra omständigheter. Chauffö-

rernas bundenhet till åkeribolaget var därmed sett till mejeriföretagens intressen och inte 

åkeribolagets.98 I RÅ 2001 ref. 25 kom domstolen fram till att en avbytare inom jordbruket 

ansågs bedriva verksamhet självständigt då det ”ligger i sakens natur” att arbetet utförts hos 

uppdragsgivaren, med dennes utrustning och under dennes arbetsledning.99 

2.6.4 Inordnad uppdragsgivarens verksamhet 

Uppdragen ska vara specifika och avgränsade uppgifter för att anses som självständiga. 

Uppgifter anses inte vara utförda självständigt om en uppdragstagare fortlöpande ställer sin 

arbetskraft till förfogande till en och samma uppdragsgivare, samt att uppdragstagaren 

åläggs uppgifter efter hand. Uppdragsförhållandet ska vara av tillfällig natur. Enligt skatte-

verket ska ett uppdragsförhållande inte överstiga två månader.100  

I NJA 1982 s. 784 framförde domstolen omständigheter som talade för att ett anställnings-

förhållande förelåg. I målet hade berörda åkare åtagit sig att gentemot ett bolag ställa sin 

arbetskraft till förfogande till efter hand uppkommande uppgifter. Att transportuppdragen 

hade sådan omfattning att det varit svårt för åkarna att hinna med transporter för andra 

uppdragsgivare talade för ett uppdragsförhållande. Även att åkarna utförde transportupp-

drag åt bolaget under många år, samt att förhållandet därför hade en varaktig karaktär, ta-

lade för att ett anställningsförhållande egentligen förelåg.101  

                                                
97 Prop. 2008/09:62, s. 26. RÅ 2001 ref. 25.  
98 AD 1981:121. 
99 RÅ 2001 ref. 25. Se utförlig redogörelse av rättsfallet under avsnitt 2.4.2. 
100 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 751308-08/111, 2008.12.11 
101 NJA 1982 s. 784. 
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En uppdragstagare ska också rättsligt sett kunna avböja uppdrag, likväl att vägra utföra 

uppdrag för att de till exempel inte ryms inom avtalet. Uppdragstagaren ska heller inte vara 

förhindrad att åta sig uppdrag från andra uppdragsgivare. Kan det visas att uppdragstagaren 

på olika sätt är inordnad uppdragsgivarens organisation talar det för att ett anställningsför-

hållande istället föreligger.102 

2.7 Sammanfattning och reflektioner 
För att utvärdera huruvida en person betraktas som egenföretagare ur ett skatterättsligt per-

spektiv görs en helhetsbedömning av varje enskilt fall. Det som bör tillmätas betydelse är 

vad som avtalats mellan parterna, till vilken utsträckning egenföretagaren är beroende av 

uppdragsgivaren och till vilken utsträckning egenföretagaren är inordnad uppdragsgivarens 

arbetsorganisation. Vad gäller lastbilschaufförsyrket kan av det framförda några slutsatser 

dras. Avtalet mellan åkeriet och chauffören ska inte begränsa chauffören till att ta uppdrag 

hos andra uppdragsgivare. Lastbilschauffören ska kunna välja sina egna uppdrag och upp-

dragen ska ha en tillfällig natur. Enligt Skatteverkets styrsignal ska uppdraget inte överstiga 

två månader. Av praxis framkommer dock att perioden kan variera så länge det finns andra 

faktorer väger som påvisar självständighet som väger tyngre.103 Egenföretagaren bör vara fri 

att bestämma själv hur uppdraget utförs. Till exempel ska det kunna visas att egenföretaga-

ren fritt kunnat anlita medhjälp. Lastbilschauffören ska också bära en ekonomisk risk, vilket 

vanligtvis uppfylls när chauffören äger ett eget fordon. Lastbilschauffören står därmed för 

alla försäkringar och kostnader för fordonet. Egenföretagaren bör heller inte vara styrd av 

för mycket direktiv från uppdragsgivaren. En egenföretagare ska på så vis inte bete sig som 

en anställd. Visserligen kan arbetsuppdrag ibland kräva särskild anvisning av uppdragsgiva-

ren, till exempel om ett särskilt gods ska transporteras. Men då bör andra faktorer påvisa 

självständighet i lastbilschaufförens verksamhet vid helhetsbedömningen. Slutligen ska 

egenföretagaren inte vara inordnad uppdragsgivarens arbetsorganisation. Så är fallet om 

egenföretagaren fortlöpande tar uppdrag hos en och samma uppdragsgivare under en sta-

digvarande tid. Om egenföretagaren följer direktiv från uppdragsgivaren på samma vis som 

uppdragsgivarens vanliga anställda visar också detta på att egenföretagaren är inordnad ar-

betsgivarens arbetsorganisation. Det finns inget särskilt moment som lastbilschauffören 

måste uppfylla, alla aspekter väger olika tungt beroende på varje enskilt fall.   

                                                
102 RÅ 85 1:37. AD 1981:121. Se även SOU 2008:76, s. 153-154. 
103 Jfr. avsnitt 2.6.3 och 2.6.4. 
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I propositionen 2008/09:62 F-skatt åt flera diskuteras problematiken i att bolag vill undvika 

att anställa personer. Istället anlitas hellre egenföretagare som inte omfattas av samma an-

ställningsskyddsregler.104 Det blev särskilt viktigt att understryka att lättandet på antalet 

uppdragsgivare inte skulle underlätta sådant kringgående. En egenföretagare som arbetar 

under samma förhållanden som en anställd, det vill säga under en varaktig tid och i samma 

omfattning, ska inte anses bedriva enskild näringsverksamhet.105 Skatteverket anmärkte 

detta särskilt i utredningen till propositionen 2008/09:62. Enligt uppsatsförfattaren har 

chauffören en hög tröskel att komma över för att påvisa att denne är oberoende av upp-

dragsgivaren. Chauffören måste också visa att denne bestående är oberoende av uppdrags-

givaren. Då förändrade omständigheter kan resultera i att denne inte betraktas som egenfö-

retagare. 

2.8 Analys av typexempel 
Ses det till omständigheterna för den mer självständiga lastbilschauffören äger denne en 

egen lastbil och avtalet binder inte chauffören till att ta uppdrag hos andra eller att anlita 

medhjälp. Därmed bör den mer självständiga lastbilschauffören kunna betraktas som en 

egenföretagare. Risken finns att chauffören kan ha ett varaktigt uppdragsförhållande med 

åkeriet och att det påverkar chaufförens ställning som egenföretagare. Däremot har det en-

ligt praxis i en sådan situation tillmäts större betydelse av faktumet att chauffören äger ett 

eget fordon. Den som har ett eget fordon anses inte vara begränsad till att ta uppdrag hos 

andra till samma utsträckning som någon utan ett eget fordon. En chaufför med eget for-

don och mer självständighet kan också till större utsträckning anlita medhjälp.106 Vid en 

samlad bedömning synes lastbilschauffören bedriva enskild näringsverksamhet och kan be-

traktas som egenföretagare.  

Vad gäller resterande lastbilschaufförerna; den mindre självständiga lastbilschauffören, den 

mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige och slutligen 

den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige, är det dock sannolikt att 

de betraktas som anställda. De utför sina uppdrag med åkeriets fordon och har därmed en 

begränsad affärsrisk. Åkeriet står för försäkringen av lastbilarna och andra kostnader, till 

exempel däck och reparationer. Lastbilschauffören bär ingen ekonomisk risk, istället är det 

                                                
104 Se till exempel AD 2012 nr. 24. 
105 Avsnitt 2.4.2. 
106 Avsnitt 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4. 
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åkeriet som bär den större ekonomiska risken.107 Visserligen kan visst gods vara av speciell 

karaktär som kräver särskilda lastbilar.108 Av omständigheterna framkommer däremot att 

transport av godsen inte kräver särskilda lastbilar, varför självständighetsrekvisitet blir svå-

rare att uppfylla. Vidare synes lastbilschaufförerna vara underordnade uppdragsgivaren i 

betydande omfattning. Avtalet begränsar chaufförerna till att ta uppdrag hos andra upp-

dragsgivare. Chaufförerna följer särskilda direktiv som kommer från uppdragsgivaren och 

styr inte själva över sitt arbete. Detta torde också påverka chaufförerna genom att inte fritt 

kunna anlita medhjälp. När lastbilschaufförerna återkommande tar uppdrag hos ett åkeri 

synes uppdraget inte vara av tillfällig natur. En samlad bedömning talar mer för att lastbils-

chaufförerna beter sig som anställda gentemot åkeriet.109 På så vis är lastbilschaufförernas 

begränsningar i självständigheten mer framträdande. Enligt uppsatsförfattaren torde be-

dömningen bestå även om chaufförerna skulle äga ett eget fordon. Det är inte enbart ägan-

det av ett fordon som avgör självständigheten. Fordonet ska användas vid utförandet av 

uppdrag och fordonet ska bekosta chaufförerna. Enligt uppsatsförfattaren visar utredning-

en att det torde klart framgå att lastbilen ska utgöra ett arbetsredskap som uppdragsgivaren 

är i behov av. 

                                                
107 Avsnitt 2.6.3. 
108 Avsnitt 2.6.3. 
109 Avsnitt 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4. 
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3 Vad utlöser Sveriges beskattningsrätt på lastbilschauf-

fören? 

3.1 Inledning 
Kapitlet redogör för vad som utlöser Sveriges beskattningsrätt av en lastbilschaufför som är 

verksam i Sverige, i syfte att besvara uppsatsens andra delfråga; 

- vad blir beskattningskonsekvensen vid en eventuell omklassificering?  

Kapitlet syftar till att behandla Sveriges regler om intern internationell beskattning som be-

rör de fyra typexemplen. Uppsatsens övergripande syfte är att utreda inkomstbeskattnings-

konsekvenserna för lastbilschaufförer som är verksamma i Sverige i egenskap av egenföre-

tagare, men som kan komma att betraktas som anställd. Sverige har beskattningsrätt på så-

dan inkomst som förvärvas av en person som har tillräckligt stark anknytning till Sverige. 

Huruvida en utländsk fysisk person beskattas för sin inkomst i Sverige beror därför på 

dennes anknytning till landet.110 Den som arbetar i Sverige eller bedriver enskild närings-

verksamhet här kan betraktas som obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig för 

sin inkomst.  

Ovan utreds att typexemplen kan betraktas som en anställd och en egenföretagare ur ett 

skatterättsligt perspektiv.111 I kapitlet redogörs först för beskattningsrätt av lastbilschaufför 

i egenskap av anställd. Därefter redogörs för beskattning av lastbilschaufför i egenskap av 

egenföretagare. Kapitlet avslutas genom två delar. Den första delen utgör en sammanfatt-

ning och reflektioner och den andra utgör en analys av typexemplen i uppsatsens syfte. I 

sammanfattningen samlas och reflekteras kring utmärkande aspekter av vad som utlöser 

beskattning i Sverige när någon betraktas som anställd eller egenföretagare. Utifrån detta 

analyseras typexemplens situationer i syfte att utreda skillnaden mellan att en lastbilschauf-

för betraktas som en anställd eller en egenföretagare.  

                                                
110 SKV 399 Handledning för beskattning av inkomst, Del I, avdelning 4, s. 141. 
111 Avsnitt 2.8. 
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3.2 Beskattning av lastbilschaufför i Sverige i egenskap av an-
ställd 

3.2.1 Obegränsat skattskyldig  

Om en fysisk person är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär det att personen är skatt-

skyldig för alla sina inkomster som kommer från både Sverige och utlandet. Detta regleras i 

3 kap 8 § IL och beskattning sker enligt IL. Den vittomfattande skattskyldigheten kallas 

hemvistprincipen och innebär att Sverige anser att det finns en tillräcklig stark anknytning 

mellan personen, skattesubjektet, och Sverige för att beskattning ska utlösas.112 För att vara 

obegränsat skattskyldig måste personen omfattas av bosättningsbegreppet. Begreppet inne-

bär att personen måste antingen vara bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige, eller ha vä-

sentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige enligt 3 kap. 3 § IL. 

3.2.1.1 Bosatt 

Uttrycket ”bosatt” infördes tillsammans med införandet av IL och ersatte det äldre uttryck-

et ”egentligen bo och hemvist” från Kommunalskattelagen (1928:370). Ordvalsbytet inne-

bar ingen betydelseförändring av begreppet utan begreppet används för den som verkligen 

är bosatt i Sverige.113 Definition av hur bosättningskriteriet ska tolkas preciseras inte när-

mare i IL. Det ses till ordets allmänna innebörd vid bedömning av kriteriet.114 För att be-

döma bosättningsrekvisitet sökes ledning i regel i folkbokföringslagen (1991:481) (FBL).115 

Enligt 6 § FBL ska en person ”folkbokföras på den fastighet och den territoriella församling där han 

enligt 7-13§§ är att anse som bosatt”. Enligt 7 § anses en person ”vara bosatt på den fastighet där 

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

sin dygnsvila.” Vidare klargör 7 § 2 st. att en person anses regelmässigt tillbringa dygnsvilan 

på en fastighet där denne ” […] under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i 

veckan eller i samma omfattning men med en annan förlängning i tiden”.116 De personer som härige-

nom åsyftas är sålunda de som är permanent bosatta i Sverige. På så vis bör också personen 

ha någon form av bostad här.117 Personen ska faktiskt och fysiskt kunna anses bo i Sve-

                                                
112 Dahlberg, Mattias, s. 36.  
113 Dahlberg, Mattias, s. 36-37.  
114 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 16. 
115 Prop. 2004/05:19, s. 30. Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 51. 
116 Undantag från 7 § stadgas i 8-11 §§ folkbokföringslagen men är inte relevanta för en bedömning i denna 

uppsats.  
117 Pelin, Lars, s. 17. 
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rige.118 Den som anses bosatt i Sverige betraktas under alla omständigheter som obegränsat 

skattskyldig. Tillfälliga vistelser utomlands eller ett eventuellt medborgarskap i ett annat 

land saknar betydelse.119  

Skatteverket har diskuterat folkbokföringens betydelse för uttrycket bosatt i Sverige. Det 

framför att det skatterättsliga bosättningsbegreppet måste skiljas från folkbokföringslagen, 

även om det är allmänt vedertaget att den som är folkbokförd i landet också anses vara bo-

satt här. Skatteverket menar att de faktiska omständigheterna för varje enskilt fall ska beak-

tas när det handlar om inkomstbeskattning. Personens avsikt med en bosättning ska inte 

beaktas, utan det är de objektivt konstaterbara fakta som ska ligga till grund vid en bedöm-

ning. Skatteverket anser även att lagstiftaren genom utlåtanden i förarbeten menat att en 

verklig och varaktig bosättning i Sverige måste visas för att begreppet bosatt ska vara upp-

fyllt.120 

När någon ska anses bosatt i Sverige synes vara en tolkningsfråga. Lagen ger ingen närmare 

definition och praxis behandlar inte frågan i djup omfattning. Detta synes vara fallet för att 

för att obegränsad skattskyldighet ändå uppfylls på grund av en stadigvarande vistelse.121 

Huruvida dygnsvila eller övernattning i en lastbil samt barackliknande byggnad skulle kunna 

falla under begreppet bosatt i Sverige har inte prövats närmare i domstol. Skatteverket har i 

en skrivelse diskuterat vad som bör finnas i en bostad för att ett visst utrymme ska anses 

inrättat för boende.122 Skatteverket har tagit upp att ”en bostad förutsätter utrustning för matlag-

ning och förvaring samt utrymme för hygien och sömn”.123 Det påpekas att det också bör finnas en 

minsta yta, vilket Skatteverket estimerat till åtminstone 12 kvm. Skatteverket har bedömt att 

den mest primitiva byggnaden med den absolut enklaste utrustningen för matlagning, för-

varing och hygien m.m. ska kunna godtas som inrättad för boende. Utrymmet behöver inte 

ha el-anslutning, indraget vatten eller uppvärmning. Däremot bör det finnas tillgång till toa-

lett, exempelvis i ett närliggande komplementhus eller i en servicebyggnad. Vad gäller mat-

lagning ska det finnas skafferi och kylskåp, bänk för matlagning och utrymme att hantera 

disk. Det bör även finnas någon form av garderob för förvaring av kläder. Plats för bänk 

och tvättho ska finnas för hygienen. Även hygienutrymmet kan vara i en anslutande bygg-
                                                
118 Källqvist, Jan, Köhlmark, Anders, ”Internationella skattehandboken”, sjätte upplagan, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2007, (Källqvist, Jan) s. 52. 
119 RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 1989 not. 276. Se även Pelin, Lars, s. 20. 
120 Dnr 131 656725-05/111.   
121 Andersson, Mari, s. 89. 
122 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 880650-11/111, 2011.12.17. 
123 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 880650-11/111, 2011.12.17. 
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nad.124 Åtminstone den barackliknande byggnaden synes kunna utgöra ett utrymme inrättat 

för boende.  

3.2.1.2 Stadigvarande vistelse 

IL definierar inte uttrycket ”stadigvarande vistelse”. Även här måste uttryckets allmänna 

innebörd tolkas. Innan uttrycket omfattades av IL fanns även det i KL. I förarbetena till 

KL uttalades att en vistelse är stadigvarande när den är sammanhängande under sex måna-

der eller mer.125 Vid beräkning av vistelsen görs inget avbrott för ett nytt år. Det ska tas 

hänsyn till huruvida vistelsen är sammanhängande, d.v.s. utan annat än tillfälliga avbrott. 

Därför går det inte att räkna samman flera kortare perioder till en vistelse. Om en person 

gör ett tillfälligt avbrott i sin stadigvarande vistelse i Sverige kommer avbrottet inte att bryta 

vistelsen. Vid beräkningen räknas inte tiden för en utlandsvistelse bort. Vidare fästs ingen 

vikt vid syftet med vistelsen i Sverige eller skälen till att vistelsen kan komma att överträda 

sex månader .126 

Vad som är stadigvarande vistelse och tillfälligt avbrott definieras närmare i praxis. Ett utmär-

kande fall som visar detta är RÅ 1997 ref. 25. En holländsk medborgare var verkställande 

direktör (VD) under januari 1994 till april 1995 för ett holländskt dotterbolag med säte i 

Helsingborg. Dennes familj samt bostad befanns i Nederländerna där VD:n också tillbring-

ade veckosluten. De övriga veckodagarna tillbringades i Sverige där företaget tillhandahöll 

en övernattningslägenhet i Helsingborg. Tjänsten innebar dock resor och övernattning, i en 

eller två dagar, i såväl Danmark och Norge där dotterbolaget hade filialer. Enligt domsto-

lens bedömning ansågs den holländske medborgaren ha vistats stadigvarande i Sverige trots 

kortare avbrott i Danmark och Norge. Rättsfallet framhäver därmed att det räcker med en 

vistelse som innebär tre övernattningar per vecka i Sverige för att en person ska kunna be-

dömas som obegränsat skattskyldig. Det är vidare utan betydelse om sexmånadersperioden 

infaller under ett och samma kalenderår eller under två kalenderår för att det ska vara fråga 

om stadigvarande vistelse.127  

Skatteverket har i ett ställningstagande tagit upp uttrycket stadigvarande vistelse och vad 

som är ett tillfälligt avbrott. Skatteverket framförde att en vistelse under en sexmånaderspe-

riod med färre än 78 nätter i Sverige kan medföra att stadigvarande vistelse föreligger. Det 

                                                
124 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 880650-11/111, 2011.12.17. 
125 Prop. 1927:102, s. 46-47. Se även prop. 2004/05:19, s. 30. 
126 Prop. 2004/05:19, s. 30. 
127 Källqvist, Jan, s. 52. 
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menas att domstolen i RÅ 1997 ref. 25 endast diskuterade hur en normal arbetsvecka ser ut 

och att en gräns om 78 nätter har sitt ursprung därifrån. Skatteverket underströk att HFD 

uttalat att det inte råder klarhet i personens vistelse varför det är sannolikt att vissa arbets-

veckor troligen avvek från en normal arbetsvecka. Det ansågs därför sannolikt att VD:n 

spenderade längre tid utomlands och därmed spenderade mindre än 78 nätter i Sverige un-

der en sexmånadersperiod.128  

Under 2008 har HFD avgjort tre vägledande mål om begreppet stadigvarande vistelse. Det 

första målet, RÅ 2008 ref. 16, rörde en läkare som återkommande arbetade och vistades i 

Sverige i perioder om knappt sex månader. Mellan perioderna vistades läkaren utomlands i 

två till tre månader. HFD fastslog att läkaren ansågs stadigvarande vistas i Sverige trots att 

inte vistelsen översteg sex månader.129 I det andra målet, RÅ 2008 ref. 56, ansågs en läkare 

stadigvarande vistats i Sverige trots att läkaren under en 17-månadersperiod, spenderade 

mer tid i Danmark än i Sverige. Läkaren arbetade under tvåveckors intervaller i Sverige. 

Mellan arbetspassen vistades läkaren med sin familj i Danmark där han även var verksam 

som läkare. Den totala vistelsen i Sverige var 27 veckor – ca 189 dagar, under 17-

månadersperioden – ca 580 dagar. Domstolen ansåg att läkaren vistats i Sverige i så lång 

tid, omfattning och regelbundenhet att vistelsen bedömdes vara stadigvarande.130 I det 

tredje målet, RÅ 2008 not. 166, handlar om en finländsk man som spenderat varannan 

vecka i Sverige där han jobbade sju dagar i sträck. Varannan vecka spenderade han sedan i 

Finland där han hade familj och sin egentliga bostad. Även semesterledigheter och helger 

spenderade han i Finland. I detta fall kom HFD fram till samma domslut som i RÅ 2008 

ref. 56, att den skattskyldige hade vistats i Sverige under en så lång tid, i sådan omfattning 

och med sådan regelbundenhet att denne skulle anses stadigvarande vistas i Sverige.131   

Ur det framförda kan utläsas att HFD synes fästa stor vikt vid att en skattskyldig regelbun-

det återvänder till Sverige och att en sådan regelbundenhet sannolikt medför att en person 

anses stadigvarande vistas i Sverige. Det synes vara fallet även om de återkommande peri-

oderna inte överstiger sex månader. 

                                                
128 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 612166-05/111, 2005.11.15. 
129 RÅ 2008 ref. 16. 
130 RÅ 2008 ref. 56. 
131 RÅ 2008 not. 166.  
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3.2.2 Begränsat skattskyldig 

Den som inte är obegränsat skattskyldig kan istället vara begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 

17 § IL. Det betyder att den som inte är bosatt i Sverige, som inte stadigvarande vistas i 

Sverige och som inte heller har väsentlig anknytning till Sverige är att betrakta som begrän-

sat skattskyldig. Vid begränsad skattskyldighet anser Sverige att det finns tillräckligt stark 

koppling mellan inkomsten, skatteobjektet, och Sverige för att Sveriges beskattningsan-

språk ska utlösas. Detta ger uttryck för källstatsprincipen.132 Enligt 3 kap. 18 § 1 p. IL ska 

den som är begränsat skattskyldig betala skatt i inkomstslaget tjänst för inkomster enligt lag 

om särskilt inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586) (SINK). Av 5 § 2 p. SINK 

framkommer att avlöning eller annan jämförlig förmån som utgått av annan anställning el-

ler annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, ska bes-

kattas i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet i Sverige.  

3.3 Beskattning av lastbilschaufför i Sverige i egenskap av 
egenföretagare 

En egenföretagare, som har sin verksamhet registrerad utomlands, kan som fysisk person 

på grund av sin verksamhet vistas i Sverige i sådan omfattning att denne blir obegränsat 

skattskyldig. I så fall kommer egenföretagarens inkomst från sin verksamhet att beskattas 

enligt IL i inkomstslaget näringsverksamhet, i enlighet med 13 kap. 1 § IL. När en utlands-

registrerat verksamhet bedrivs inom Sverige är däremot utgångspunkten att egenföretaga-

ren är begränsat skattskyldig.133 

När en fysisk person bedriver utlandsregistrerad näringsverksamhet i egenskap av egenföre-

tagare krävs det att egenföretagaren har ett fast driftställe i Sverige för att Sveriges beskatt-

ningsrätt ska utlösas. Enligt 3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § IL beskattas en begränsat skattskyl-

dig person i Sverige för inkomst av näringsverksamhet om verksamheten utövas från ett 

fast driftställe i Sverige. Därmed sker ingen beskattning i Sverige av den utländske nä-

ringsidkarens inkomst om denne inte har ett fast driftställe här. En förutsättning för att 

över huvud taget kunna anses ha ett fast driftställe är därmed att det måste bedrivas en nä-

ringsverksamhet.  

Vad som är ett fast driftställe framkommer av 2 kap. 29 § IL. Reglerna i 2 kap. 29 § IL är 

utformade efter de principer som ligger till grund för OECD:s modellavtal. Det ansågs vik-

                                                
132 Dahlberg, Mattias, s. 49. 
133 SKV 454 Information till arbetsgivaren, s. 205.  
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tigt att svensk internrätt är så vidsträckt att den motsvarar beskattningsrätten som Sverige 

tilldelas vid internationella skatteavtal.134 Lagförarbeten till 2 kap. 29 § IL är sparsamma var-

för kommentarerna till modellavtalet avseende fast driftställe har ansetts ha stor praktisk 

betydelse för tolkningen av den interna regeln.135 I RÅ 2009 ref. 91 tolkade HFD 2 kap. 29 

§ IL genom ledning i kommentarerna i OECD. Detta innebär också att modellavtalet ska 

användas vid tolkning av fast driftställe enligt intern svensk rätt.136 OECD:s modellavtal in-

nehåller fler avvikande regler än vad som omfattas av IL. OECD:s regler inskränker på så 

vis definitionen av ett fast driftställe enligt intern svensk rätt.137   

I 2 kap 29 § IL stadgas att fast driftställe betraktas som en stadigvarande plats varifrån nä-

ringsverksamhet helt eller delvis bedrivs. Dessa kan vara plats för företagsledning, filial, 

kontor, fabrik, verkstad, gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning 

av naturtillgångar, plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, eller en 

fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet. 

Första kravet är att det ska finnas en plats för affärsverksamhet. ”Plats” omfattar lokaler 

och andra utrymmen. Begreppet omfattar även maskiner och annan utrustning som finns 

på plats i Sverige. Som exempel på ”plats” kan nämnas en del av hemmet, ett skrivbord hos 

ett annat företags lokaler eller en specifik anvisad plats på ett torg.138 Till exempel kan ett 

etablerande av ett representationskontor i Sverige utgöra ett fast driftställe.139 I RÅ 2009 

ref. 91 sökte HFD ledning i kommentarerna till OECD när det skulle fastställa huruvida ett 

norskt bolag ansågs ha ett fast driftställe i Sverige. Det norska bolagets ägare hade en bo-

stad i Sverige varifrån HFD ansåg att bolagets verksamhet kunde bedrivas. Det ansågs vara 

tillräckligt att det endast fanns ett visst utrymme för bolagets förfogande för att ett fast 

driftställe ska anses föreligga. Immateriella saker, värdepapper och bankkonton kan däre-

mot inte anses som en stadigvarande plats inom ramen för 2 kap. 29 § IL.140 Det spelar hel-

ler ingen roll om platsen hyrs eller ägs. Även olaglig disposition över en plats kan anses vara 

ett fast driftställe.141  

                                                
134 Prop. 1986/87:30, s. 42.  
135 RÅ 1991 ref. 107. Se även Carlsson, Stefan, ”Fast driftställe – definitionen enligt intern svensk rätt och enligt 

OECD:s modellavtal”, SvSkT 2009:6-7, (Carlsson, Stefan) s. 624.  
136 Se även RÅ 1997 ref. 35. 
137 Carlsson, Stefan, s. 626. 
138 SKV 399 Handledning för beskattning av inkomst, Del III, avdelning 5, s. 1420. 
139 RÅ 1998 not. 188. 
140 SKV 399 Handledning för beskattning av inkomst, Del III, avdelning 5, s. 1420. Carlsson, Stefan, s. 625. 
141 RÅ 2009 ref. 91. 
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Platsen för affärsverksamhet ska också användas stadigvarande. Vad som avses med stadig-

varande har inte stadgats i lag, men en verksamhet som sträcker sig över en period på sex 

månader anses normalt som stadigvarande. Enligt Skatteverket kan också en årligen åter-

kommande aktivitet anses som stadigvarande. Då ska verksamheten ha bedrivits mer än 

två-tre månader per år. Det anses att det med ”återkommande” normalt menas verksamhet 

under en period om 3 år.142 Det har även uttalats att en mobil verksamhet som stadigva-

rande bedrivs i Sverige ska kunna utgöra ett fast driftställe. Det finns verksamheter där det 

ligger i sakens natur att verksamheten bedrivs i Sverige under en mera långvarig tid men 

inte från en och samma plats. Det anses att det bör finnas ett fiskalt intresse att beskatta till 

exempel ”en under sommarhalvåret kringresande tysk cirkus eller byggandet av en gasledning i Sveriges 

ekonomiska zon i Östersjön”.143 Huruvida just en lastbilschaufförs verksamhet i egenskap av 

egenföretagare, som återkommande utför transportuppdrag i Sverige, anses ha ett fast 

driftställe i Sverige har inte prövats av domstol.  

Det sista kravet är att affärsverksamhet ska bedrivas på den stadigvarande platsen. Det är 

kärnverksamheten som helt eller delvis ska bedrivas från den stadigvarande platsen. Affärs-

verksamhet förutsätter också att verksamheten bedrivs i vinstsyfte.144  

Enligt OECD:s modellavtal anges att när en transportör regelbundet och under flera år an-

vänder en lastbrygga, som finns hos kundens lagerlokal för att lämna varor, inte kan betrak-

tas som ett fast driftställe. Förfogandet av lastbryggan anses vara så pass begränsad i tid och 

kan därmed inte vara tillräckligt för att uppfylla kriterierna för ett fast driftställe.145 I kom-

mentarerna framförs även att mobil utrustning inte kan utgöra ett fast driftställe. Endast 

fast utrustning så som maskiner utgöra ett fast driftställe.146 

I OECD:s modellavtal regleras fasta driftställen i artikel 5. Artikelns regler finns inte i 2 

kap. 29 § IL och inskränker på så vis IL:s definition av ett fast driftställe.147 Enligt artikeln 

innefattar ett fast driftställe inte etableringar: 

a) ”en plats uteslutande för lagring, utställning eller leverans av varor som tillhör företaget; 

b) ett lager av varor tillhörande företaget uteslutande för förvaring, utställning eller leverans; 

                                                
142 SKV 399 Handledning för beskattning av inkomst, Del III, avdelning 5, s. 1420. 
143 Carlsson, Stefan, s. 624. 
144 SKV 399 Handledning för beskattning av inkomst, Del III, avdelning 5, s. 1420. 
145 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1, p. 4.4.  
146 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 2. Se även Vogel, Klaus, ”The OECD Model Convention 1997 

and Beyond. Current Problems of the Permanent Establishment Definition”, 1999, (Vogel, Klaus) s. 22. 
147 Carlsson, Stefan, s. 627. 



 

 
34 

c) ett lager av varor uteslutande för bearbetning av ett annat företag; 

d) en plats uteslutande för inköp av varor eller insamling av upplysningar för företaget; 

e) en plats uteslutande för utövande av verksamhet som för företaget är av förberedande eller biträ-

dande art; och  

f) en plats uteslutande för en kombination av ovanstående förberedande eller biträdande art.”148  

3.4 Sammanfattning och reflektioner 
Hur långt Sveriges beskattningsrätt sträcker sig beror på en fysisk persons vistelsetid i Sve-

rige. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige måste en person antingen vara bosatt 

här, stadigvarande vistas här eller ha väsentlig anknytning hit. När någon ska anses bosatt i 

Sverige synes vara en tolkningsfråga. Lagen ger ingen närmare definition och stöd genom 

praxis knapphändig. Obegränsad skattskyldighet synes ändå uppfyllas på grund av en sta-

digvarande vistelse. Bosättning enligt folkbokföringslagen ska enligt Skatteverket skiljas 

från det skatterättsliga bosättningsbegreppet. Bosättning i Sverige ska vara verklig och var-

aktig för att någon ska anses vara obegränsat skattskyldig.149  

Två typexempel övernattar i en barackliknande byggnad i Sverige. Frågan är om den ba-

rackliknande byggnaden utgöra ett utrymme som är inrättat för boende, till exempel som 

VD:ns övernattningslägenhet?150 Enligt Skatteverket kan den mest primitiva byggnaden 

med mycket enkel utrustning utgöra ett boende för en person. En barackliknande byggnad 

kan vara inredd så att den uppfyller tillräcklig standard för att betraktas som bostad.151 En-

ligt uppsatsförfattarens mening är det sannolikt att en långvarig vistelse där chauffören bor 

i barackbyggnaden i väntan på nya uppdrag istället för att återvända till Polen utlöser obe-

gränsad skattskyldighet. Om barackutrymmet är inrättat för boende kan verklig och varakt-

ig bosättning vara för handen. Särskilt den mindre självständiga lastbilschauffören med fa-

milj i Sverige kan uppfylla bosättning i Sverige då dennes familj bor här tillsammans med 

chauffören.  

I RÅ 1997 ref. 25 ansågs VD:n inte vara bosatt i Sverige utan VD:n var bosatt i Holland. 

VD:n ansågs istället stadigvarande vistas här på grund av dygnsvilan i övernattningslägen-

heten. Även om den barackliknande bostaden inte skulle utgöra en bostad här, i den be-

märkelsen att chauffören kan anses bosatt här, kan en lastbilschaufför ändå vara obegrän-

                                                
148 Citerad översättning taget från Carlsson, Stefan, s. 627. 
149 Avsnitt 3.2.1.1. 
150 Avsnitt 3.2.1.2. 
151 Avsnitt 3.2.1.1. 
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sad skattskyldig. Enligt uppsatsförfattaren kan lastbilschauffören anses stadigvarande vistas 

här på grund av övernattningarna i barackbyggnaden. Övernattningar i den barackliknande 

byggnaden kan då jämställas med övernattningar i en övernattningslägenhet.152 

Övernattningar i Sverige sker också i lastbilen. Intressant att diskutera är hur detta kan på-

verka obegränsad skattskyldighet. Enligt uppsatsförfattarens mening är det inte sannolikt 

att dygnsvila och övernattningar i en lastbil i Sverige kan uppfylla bosättningskriteriet. End-

ast sådan omständighet torde inte avlösa obegränsad skattskyldighet. Frågan är om över-

nattningar i lastbilen istället avlösen obegränsad skattskyldighet genom stadigvarande vis-

telse? 

Vid bedömning av stadigvarande vistelse i Sverige fästs betydande vikt vid regelbundenhet i 

en återkommande vistelse i Sverige.153 Att stadigvarande vistas i Sverige innefattar att över-

nattningar sker här. Det är intressant att diskutera hur det bör ses på lastbilschaufförernas 

övernattningar i Sverige i en lastbil. Den holländska VD:n övernattade i en övernattningslä-

genhet i Sverige på grund av arbete här. Det är vanligt förekommande att en lastbilschauf-

för på grund utav sitt arbete måste övernatta i sin lastbil. Ska övernattningar i en lastbil skil-

jas från övernattningar i VD:ns övernattningslägenhet? En lastbil tillhandahåller exempelvis 

inte hygienutrymmen såsom toalett och dusch. Om transportuppdrag i Sverige är av omfat-

tande natur, eller om lastbilschauffören har flera olika transportuppdrag i Sverige, kommer 

chauffören att ha flera övernattningar här. Det ligger i arbetets natur att vila och övernatt-

ningar sker i Sverige på grund av långa körningar. Enligt uppsatsförfattarens mening bör 

obegränsad skattskyldighet därför inte utlösas endast på grund utav övernattningar i lastbi-

len. Visserligen kan lastbilschaufförens övernattningar i Sverige bli regelbundna och åter-

kommande, men om chauffören är bosatt i utlandet så är denne begränsat skattskyldig i 

Sverige i enlighet med 13 kap. 7 § IL.   

Den som inte är obegränsat skattskyldig kan istället vara begränsat skattskyldig. De som 

bedriver en utlandsregistrerad näringsverksamhet anses vanligtvis vara begränsat skattskyl-

diga i Sverige. Utgångspunkten är att de anses vara stationerade där de är registrerade och 

beskattas i Sverige endast om verksamheten har ett fast driftställe i Sverige. Endast den 

som bedriver näringsverksamhet, fysiska personer eller företag, kan ha ett fast driftställe. 

Att uppfylla kriterierna för ett fast driftställe synes inte vara svårt. Det räcker med ett ut-

                                                
152 Avsnitt 3.2.1.2. 
153 Avsnitt 3.2.1.2. 
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rymme varifrån det kan göras sannolikt att verksamheten bedrivs. Däremot torde inte vad 

som helt kunna utgöra ett fast driftställe för en lastbilschaufför. Lastbilen torde inte kunna 

utgöra ett fast driftställe då det utgör mobil utrustning och kan inte beständigt finnas på en 

plats. En lastbrygga hos ett företag i Sverige torde heller inte utgöra ett fast driftställe för 

lastbilschaufför då det enligt OECD:s kommentarer anses vara begränsad i tid. Om ett fast 

driftställe saknas sker ingen beskattning i Sverige. En anställd anses inte bedriva en enskild 

näringsverksamhet och kan därför inte ha ett fast driftställe. En egenföretagare, som har sin 

verksamhet registrerad utomlands, kan som fysisk person på grund utav sin verksamhet 

dock vistas i Sverige i sådan omfattning att denne blir obegränsat skattskyldig. Beskattning 

kan i så fall ändå ske i Sverige, även om ett fast driftställe saknas.  

3.5 Analys av typexempel 
Ovan framfördes att den mer självständiga lastbilschauffören kan betraktas som en egenfö-

retagare.154 All verksamhet sköter lastbilschauffören i sitt hemland. Det enda som den mer 

självständiga lastbilschauffören gör i Sverige är att lasta och lossa transportgods och förval-

tar på så vis inte sin verksamhet i Sverige. För att chaufförens verksamhet ska kunna bes-

kattas i Sverige krävs att det finns ett fast driftställe här. Det saknas praxis om under vilka 

förutsättningar en utländsk lastbilschaufför i egenskap av egenföretagare kan anses ha ett 

fast driftställe i Sverige. Enligt det ovan framförda155 räcker det med ett enkelt utrymme nå-

gonstans, varifrån lastbilschauffören kan bedriva sin verksamhet genom till exempel möj-

lighet att boka uppdrag och förvalta sin ekonomi. Eftersom lastbilschauffören endast lastar 

och lossar gods i Sverige är det enligt uppsatsförfattaren mindre sannolikt att chauffören 

har något sådant utrymme i Sverige. Platsen för lastning och lossning hos uppdragsgivaren 

bör heller inte utgöra ett fast driftställe med stöd av OECD:s modellavtal och dess kom-

mentarer.156 Enligt OECD:s kommentarer kan fast utrustning utgöra ett fast driftställe.157 

Författaren anser därför att lastbilen inte kan utgöra ett fast driftställe i Sverige då detta är 

ett mobilt medel som i princip utgör själva verksamheten. Visserligen kan det finnas fiskala 

intressen att beskatta lastbilschaufförens verksamhet, särskilt om den är återkommande un-

der omfattande natur.158 När omständigheterna, däremot talar för att vistelsen i Sverige är 

temporär, så som för den mer självständiga lastbilschauffören, tyder detta på att fast drift-

                                                
154 Avsnitt 2.8.  
155 Avsnitt 3.3. 
156 Avsnitt 3.3. 
157 Avsnitt 3.3. 
158 Avsnitt 3.3. Se Carlsson, Stefan, s. 624. 



 

 
37 

ställe i Sverige saknas. Därmed har inte Sverige någon beskattningsrätt på lastbilschauffö-

rens förvärvade inkomst. Enligt uppsatsförfattarens åsikt ska det inte söka skapas ett fast 

driftställe i Sverige för att någon bedriver verksamhet här. Endast om ett det går att påvisa 

att verksamheten faktiskt bedrivs från ett utrymme kan det anses att ett fast driftställe finns. 

Lastbilschaufförens omständigheter talar heller inte för att han vistas i Sverige i sådan om-

fattning som skulle utlösa att han blir begränsat eller obegränsat skattskyldig.  

Om chauffören däremot omklassificeras till att betraktas som en anställd hos ett åkeri i 

Sverige blir beskattningskonsekvensen annorlunda. I kapitel 2 framfördes att den mindre 

självständiga lastbilschauffören kan omklassificeras till att betraktas som en anställd.159 

Därmed är det inte nödvändigt att fastställa om chauffören har ett fast driftställe då chauf-

fören inte anses bedriva någon näringsverksamhet.160 Eftersom chauffören anses arbeta åt 

ett svenskt företag har chauffören tillräckligt stark koppling till Sverige för att Sveriges be-

skattningsrätt ska utlösas. Lastbilschauffören är bosatt i Polen, vilket innebär att chauffören 

är begränsat skattskyldig.161 Enligt uppsatsförfattaren bör chauffören inte kunna anses sta-

digvarande vistas i Sverige då vistelsen här endast sker under lastning och lossning på grund 

av transportuppdragen. Vistelsen i Sverige är därför av en temporär natur. Därmed kan 

Sverige beskatta chauffören enligt SINK, vilket innebär att Sverige har beskattningsrätt på 

den inkomst som lastbilschauffören förvärvar här i landet. 

Även den mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige och 

den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige kan omklassificeras till att 

betraktas som anställda hos ett svenskt företag.162 Av samma anledning som för den mindre 

självständiga chauffören är det inte nödvändigt för dessa lastbilschaufförer att fastställa om 

ett fast driftställe finns. Däremot vistas dessa chaufförer i Sverige under sådan omfattning 

att de enligt uppsatsförfattarens mening bör betraktas som obegränsat skattskyldiga i Sve-

rige. Båda chaufförer spenderar väsentlig tid i Sverige där dygnsvila och övernattningar sker 

i en barack. Om baracken inte utgör en bostad kommer chaufförerna ändå att vara obe-

gränsad skattskyldiga genom en samlad bedömning.163 Vistelsetiden för båda lastbilschauf-

förer överstiger 78 dagar under en sexmånaders period. Praxis visar att även vistelser som 

är kortare än 78 dagar under en sexmånadersperiod ändå kan utgöra en stadigvarande vis-
                                                
159 Avsnitt 2.8. 
160 Avsnitt 3.3. 
161 Avsnitt 3.2.2. 
162 Avsnitt 2.8. 
163 Avsnitt 3.4. 
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telse. Det läggs större vikt vid att en person regelbundet återkommer till Sverige.164 Med 

stöd härav anser uppsatsförfattaren att de omfattande övernattningarna i Sverige, samt att 

chaufförerna regelbundet återkommer hit, utlöser en stadigvarande vistelse i Sverige. Detta 

innebär att lastbilschauffören ska beskattas i Sverige. Vid obegränsad skattskyldighet sker 

beskattning enligt IL. 

Märkbart är alltså att Sverige har beskattningsrätt på inkomster förvärvade av samtliga last-

bilschaufförer, förutom den mer självständiga lastbilschauffören. Eftersom lastbilschauffö-

rerna kommer från Polen är det sannolikt att även Polen har rätt att beskatta inkomster 

som förvärvas av lastbilschaufförerna. Därmed är det av intresse att undersöka dubbelbe-

skattningsavtalet mellan Sverige och Polen för att utreda lastbilschaufförens beskattnings-

konsekvenser.  

                                                
164 Avsnitt  3.2.1.2. 
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4 Skattningsavtalet mellan Sverige och Polen 

4.1 Inledning 
Kapitlet redogör för skatteavtalet mellan Sverige och Polen (skatteavtalet) där fördelnings-

artiklar som kan vara aktuella för lastbilschaufförerna särskilt beaktas, i syfte att besvara 

den andra delfrågan:  

- vad blir beskattningskonsekvensen vid en eventuell omklassificering?  

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda inkomstbeskattningskonsekvenserna för last-

bilschaufförer som är verksamma i Sverige i egenskap av egenföretagare. Därmed tolkas 

och tillämpas skatteavtalet på de olika lastbilschaufförerna. Kapitlet syftar till att undersöka 

om, samt i så fall hur, dubbelbeskattning av typexemplen utlöses. Dubbelbeskattning upp-

kommer när flera stater, på grund av sina interna beskattningsregler, beskattar en och 

samma inkomst.165 Syftet med skatteavtal är huvudsakligen att undanröja eller lindra situat-

ioner som innebär att en inkomst blir beskattad i fler stater. Syftet är också att motverka 

skatteflykt.166 Uppsatsförfattaren utgår från att Polen har beskattningsrätt på de Polska last-

bilschaufförerna eftersom de har sin firma registrerad i Polen. Sverige kan också ha be-

skattningsrätt på chaufförernas inkomst.167 Kapitlet presenterar först en tre-stegsmetod 

som redogör för hur ett skatteavtal tillämpas. Därefter följer uppsatsförfattaren tre-

stegsmetoden genom utgångspunkt i tillämplig fördelningsartikel i skatteavtalet. På grund 

av typexemplens verksamhet kan de komma att betraktas som anställd eller egenföretagare. 

Därför tolkas artikel 15 för inkomst av tjänst, samt artikel 7 för inkomst av rörelse. Vid 

tolkning av artiklar i skatteavtalet beaktas den internationellt accepterade tolkningsprinci-

pen för internationell avtalstolkning.168 Kapitlet avslutas genom en analys där artikel 15 och 

7 appliceras på typexemplen i syfte att utreda hur skatteavtalet påverkar lastbilschaufförer-

nas beskattningskonsekvens. 

                                                
165 Källqvist, Jan, s. 19. 
166 Källqvist, Jan, s. 31.  
167 Avsnitt 3.5. 
168 Avsnitt 1.5.2. 
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4.2 Skatteavtalstillämpning – tre-stegsmetoden  
Metoden att tillämpa skatteavtal kan förklaras som ”tre-stegsmetoden”.169 Det första steget in-

nebär att det görs en utredning enligt intern rätt om huruvida den skattskyldige är begränsat 

eller obegränsat skattskyldig. Här avgörs även vilken eller vilka internrättsliga skatteregler 

som ska tillämpas. I uppsatsen utreds skattskyldigheten enligt svensk intern rätt för samtliga 

typexempel. Den mer självständiga lastbilschauffören är inte skattskyldig i Sverige. Den 

mindre självständiga lastbilschauffören är begränsat skattskyldig i Sverige. Den mindre 

självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige, samt den mindre 

självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige är obegränsat skattskyldiga i Sverige.170 

Eftersom Polen också har beskattningsrätt blir chaufförerna föremål för dubbelbeskatt-

ning. Då den mer självständiga lastbilschauffören inte anses vara skattskyldig i Sverige blir 

denne inte föremål för dubbelbeskattning. Därför är en vidare utredning enligt tre-

stegsmetoden blir inte aktuell för denna lastbilschaufför. 

Det andra steget innebär att skatteavtalet mellan berörda länder tillämpas. Här utreds först ar-

tikel 1 för att avgöra om avtalet över huvud taget är tillämpligt. Det görs genom att fast-

ställa om berörd person har hemvist i någon av de avtalsslutande staterna. I uppsatsen 

framkommer att artikel 1 är uppfyllt för typexemplen då de är bosatta i Polen eller i Sve-

rige.171 Artikel 2 avgör sedan om den interna skatten omfattas av skatteavtalet. Eftersom IL 

eller SINK blir aktuellt på typexemplen är även detta krav uppfyllt. Artikel 4 avgör vilken 

stat som är hemviststaten enligt skatteavtalet och dess tillämpning. Hemvist enligt skatteav-

talet påverkar inte huruvida en skattskyldig kan anses vara obegränsat skattskyldig enligt en 

stats internrättsliga regler. När en stat utgör hemviststat hindrar inte skatteavtalet den andra 

staten från att betrakta den skattskyldige som obegränsat skattskyldig enligt sin nationella 

rätt.172 Att en stat med stöd av sin nationella rätt anser att en person har hemvist där bryter 

inte mot folkrätten. Brott mot folkrätten föreligger om till exempel källstaten enligt ett avtal 

inte sätter ned skatten enligt vad som står i skatteavtalet. Om Sverige enligt skatteavtalet är 

källstaten kan Sverige fritt tillämpa de interna reglerna om bosättning och därav obegränsad 

skattskyldighet, trots att hemviststaten är Polen. Anses den skattskyldige inte bosatt i Sve-

                                                
169 Sallander, Ann-Sophie, ”I kölvattnet av RÅ 2008 ref. 24”, SvSkT 2010:2, (Sallander, Ann-Sophie) s. 186-187. 

Jfr Dahlberg, Mattias, s. 230-234. Dahlbergs metod har flera steg men de kan sammanfattas till att omfatta 
endast tre steg.  

170 Avsnitt 3.5. 
171 Avsnitt 3.5. 
172 RÅ 1996 ref. 38. 
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rige enligt de nationella reglerna bestäms skattskyldigheten genom reglerna för personer 

med hemvist utomlands, följaktligen begränsad skattskyldighet.173  

Efter utredning av hemvist enligt skatteavtalet avgörs vilken fördelningsartikel som är rele-

vant för omständigheten. I skatteavtalet mellan Sverige och Polen är dessa artiklar 6-21.174 

Fördelningsartiklarna förklarar om det föreligger exklusiv beskattningsrätt för hemviststa-

ten eller om båda stater har beskattningsrätt. Den som bedriver näringsverksamhet och får 

inkomst från sin rörelse omfattas av artikel 7 i skatteavtalet. Den som istället uppbär in-

komst på grund av anställning omfattas av artikel 15, inkomst av tjänst. Om beskattnings-

rätt föreligger för båda stater hittas en lösning till dubbelbeskattningen genom metodarti-

keln. Artikel 22 utgör metodartikeln i skatteavtalet mellan Sverige och Polen.175 Huvudre-

geln är att Sverige som hemviststat använder credit-metoden. Credit-metoden innebär att 

Sverige har rätt att beskatta en inkomst, men att personen medges avräkning för redan er-

lagd polsk skatt. Om Polen istället är hemviststat tillämpas exempt with progression-

metoden. Metoden innebär att Polen undantar inkomsten från beskattning. Det tredje steget 

utgör till sist tillämpning av intern rätt tillsammans med de begränsningar som skatteavtalet 

innebär. 

Bedömning av vilken fördelningsartikel som ska användas vid tillämpning av ett skatteavtal 

påverkas inte av hur en inkomst karakteriseras enligt intern rätt. Om en inkomst måste de-

finieras sker vanligtvis hänvisning till intern rätt. En bedömning enligt internrättsliga regler 

är avskilt från bedömningen enligt skatteavtalet. Syftet med skatteavtal är att begränsa in-

ternrättsliga beskattningsregler.176 För det fall att en person anser att en eller båda staterna 

vidtagit åtgärder som innebär beskattningskonsekvenser som strider mot avtalet, kan denne 

söka lösa den betungande beskattningen. Detta kan göras antingen genom användning av 

interna rättsmedel, så som omprövning eller överklagande, eller genom ömsesidig överens-

kommelse. Detta regleras i artikel 24 i skatteavtalet mellan Sverige och Polen. Nedan kom-

mer steg två och tre av tre-stegsmetoden att utredas vid applicering av skatteavtalet.  

                                                
173 Pelin, Lars, s. 100-101. 
174 Prop. 2004/05:121, s. 46. 
175 Prop. 2004/05:121, s. 49. 
176 Sallander, Ann-Sophie, s. 187-188. 
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4.3 Applicering av skattningsavtalet – Lastbilschauffören i 
egenskap av anställd 

4.3.1 Avtalets tillämpningsområde och hemvistbegreppet 

För att närmare avgöra vilken stat som ska anses vara hemviststat för typexemplen enligt 

skatteavtalet görs en utredning genom artikel 4. Artikeln följer samma princip som är fram-

ställd i artikel 4 i OECD:s modellavtal.177 En förutsättning för att en fysisk person ska anses 

ha hemvist i Sverige eller Polen enligt skatteavtalet är att den fysiska personen anses obe-

gränsat skattskyldig enligt intern rätt i Sverige eller Polen, eller i båda. 

Beaktas den mindre självständiga lastbilschauffören framkommer av typexemplet att denne 

är bosatt i Polen och begränsat skattskyldig i Sverige. På så vis är Polen hemviststat för 

lastbilschauffören vid tillämpning av skatteavtalet. Uppmärksammas den mindre självstän-

diga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige, samt den mindre självständiga 

lastbilschauffören med familj i Sverige utreds i uppsatsen att de är obegränsat skattskyldiga 

i Sverige.178 Huruvida lastbilschaufförerna är obegränsat skattskyldiga i Polen enligt polsk 

internrätt faller utanför ramen för uppsatsen. Enligt uppsatsförfattaren är det däremot san-

nolikt att lastbilschaufförerna kan anses ha hemvist där enligt internrättsliga regler.  

Om en person anses ha hemvist i båda avtalsslutande länder avgörs vilken stat som är 

hemviststaten genom artikel 4.2. Även artikel 4.2 följer OECD:s modellavtal och kallas för 

”tie-break regeln”.179 Den ställer upp fyra utvärderingspunkter som utreds i den ordning 

som de är framförda. Punkterna är inte kumulativa utan den första punkten som blir upp-

fylld är den punkten som avgör hemviststaten. Reglerna tillämpas på följande sätt:    

a) Hemviststat är den stat där personen har en bostad som stadigvarande står till hans 

förfogande. Finns sådan bostad i båda stater har denne hemvist i den stat med vil-

ken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnads-

intressena).180 

Därmed ska först utredas huruvida den skattskyldige har en permanent bostad i en av sta-

terna eller i båda.181 Någon vidare anvisning i skatteavtalet om hur sådan bedömning görs 

                                                
177 Prop. 2004/05:121, s. 43, där anges att hemvistbegreppet avviker från OECD:s modellavtal genom att 

skatteavtalet mellan Sverige och Polen även omfattar fråga om hemvist för handelsbolag och dödsbo. 
178 Avsnitt 3.5. 
179 Jfr OECD modellavtal artikel 4.2 och Skatteavtal mellan Sverige Polen artikel 4.2. 
180 Skatteavtal mellan Sverige och Polen artikel 4.2 a). 
181 Källqvist, Jan, s. 63.  
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lämnas inte. Enligt kommentaren till artikel 4.2 i OECD:s modellavtal omfattar begreppet 

bostad varje slag av bostad, till exempel hus, våning som antingen ägs eller hyrs av perso-

nen eller ett hyrt möblerat rum. Däremot är den stadigvarande avsikten avgörande. Perso-

nen ska ha för avsikt att kunna disponera över bostaden närsomhelst.182 Finns permanent 

bostad endast i en avtalsslutande stat är denna stat hemviststaten. Skulle personen ha per-

manent bostad i båda stater avgörs hemviststaten genom att fastställa vart personen har 

närmast personlig och ekonomisk anknytning, följaktligen vart personen har sitt centrum 

för levnadsintresse.183 Centrum för levnadsintresse omfattar personens personliga och eko-

nomiska förhållanden. Här ska beaktas till exempel vart personen har starkast familjära och 

sociala förhållanden, personens arbetsförhållanden, varifrån personen sköter sina arbets-

förhållanden och sitt vardagsliv och liknande omständigheter. Det ska göras en helhetsbe-

dömning för varje enskilt fall.184 

b) Om centrum för levnadsintresse inte kan utredas, eller om personen inte har per-

manent bostad i någon av staterna, anses hemviststaten vara den stat där personen 

stadigvarande vistas.185 

Om någon anses bosatt i båda stater beaktas i vilken stat denne spenderar mest tid. Det ska 

göras en samlad bedömning av vilken stat som personen har starkare intressen i och an-

knytning till.186    

c) Om personen inte stadigvarande vistas i någon av staterna, eller vistas stadigva-

rande i både Sverige och Polen, är hemviststaten den stat där personen är att be-

traktas som medborgare.187 

d) Är personen medborgare i både Sverige och Polen eller inte är medborgare i någon 

av staterna bestämmer behöriga myndigheter från staterna om vilken stat som ska 

anses vara hemviststat.188   

Uppmärksammas den mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i 

Sverige spenderar chauffören sina övernattningar här i en barackliknande byggnad. Ut-

                                                
182 OECD kommentaren till artikel 4.2, p. 13.  
183 Källqvist, Jan, s. 64. 
184 OECD kommentaren till artikel 4.2, p. 15. 
185 Skatteavtal mellan Sverige och Polen artikel 4.2 b). 
186 OECD kommentaren till artikel 4.2, p. 16-17. 
187 Skatteavtal mellan Sverige och Polen artikel 4.2 c). 
188 Skatteavtal mellan Sverige och Polen artikel 4.2 d). 
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rymmet i byggnaden kan vara inredd så att den utgör en vanlig bostad.189 Det är också san-

nolikt att chauffören har en bostad i Polen. Av omständigheterna framkommer att denne 

har sin familj och sina sociala förhållanden i Polen. Enligt uppsatsförfattarens mening är 

det mer sannolikt att Polen utgör hemviststat eftersom chauffören har starkast koppling 

dit. 

Beaktas slutligen den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige bor också 

denne i en barackliknande byggnad, dock bor chaufförens familj där tillsammans med last-

bilschauffören. Därmed kan det anses att lastbilschauffören har starkast koppling till Sve-

rige då familjen också bor här, särskilt om en bostad i Polen saknas. Självfallet kan Polen 

vara hemviststat, synnerligen då det är medborgarskapet som slutligen avgör hemviststaten 

när en situation är svår att avgöra. Men för en mer intressant diskussion får detta typexem-

pel anses ha hemvist i Sverige.  

4.3.2 Fördelningsartikeln artikel 15 – inkomst av tjänst 

Den som uppbär inkomst på grund av anställning omfattas av skatteavtalets artikel 15, in-

komst av tjänst. Artikeln stadgar att lön och annan liknande ersättning som någon med 

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning beskattas endast i hemvist-

staten. Om arbetet utförs i den andra staten kan beskattning ske även där. Därmed kan er-

sättning beskattas både i källstaten och i hemviststaten.190 I vissa fall ska ersättning däremot 

beskattas endast i hemviststaten även om arbetet utförts i den andra staten. Så är fallet om 

samtliga tre kriterierna i artikel 15.2 är uppfyllda. För det första måste mottagaren av ersätt-

ningen vistas i den andra staten under en eller flera tidsperioder som sammanlagt inte över-

stiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. För det andra ska arbetsgivaren som betalar 

ut ersättningen inte ha hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar. För det tredje ska 

ersättningen heller inte belasta ett fast driftställe som arbetsgivaren har i den andra staten.  

Gränsdragningsproblemet kring huruvida det föreligger ett anställningsförhållande eller ett 

uppdragsförhållande mellan en individ som utför tjänster till ett företag tas upp i kommen-

tarerna till artikeln i OECD:s modellavtal.191 Det betonas att gränsdragningsproblematiken 

                                                
189 Avsnitt 3.5. 
190 Dahlberg, Mattias, s. 282.  
191 OECD kommentaren till artikel 15, p. 8.4. I kommentaren talas det om ”… distinguishing cases where 

services rendered by an individual to an enterprise should be considered to be rendered in an employment 
relationship (contract of services) from cases where such services should be considered to be rendered un-
der a contract for the provision of services between two separate enterprises (contract for services).   
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är viktig och att det är den interna rätten som avgör huruvida det föreligger ett anställnings-

förhållande eller ett uppdragsförhållande.192  

4.3.3 Arbetsgivarbegreppet enligt OECD:s modellavtal 

Under 2010 års uppdatering av OECD:s modellavtal kom kommentaren i punkt 8 till arti-

kel 15 att ändras. Ändringen innebär att det har klargjorts att det är det interna arbetsgivar-

begreppet i respektive stat som ska tillämpas för att avgöra vem som ska betraktas som ar-

betsgivare. Det klargjordes att hemviststaten i större utsträckning ska acceptera det så kal-

lade ekonomiska arbetsgivarbegreppet i den andra avtalsslutande staten. Innan ändringen 

kunde källstaten tillämpa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet endast vid missbruksfall, 

men numera tillämpas begreppet fritt även i andra fall. Begreppet innebär att det ses till ka-

raktären i arbetsuppgifter och de faktiska omständigheterna när det ska avgöras i vilket fö-

retags verksamhet som arbetet utgör en integrerad del.193 Med andra ord fastställs vem som 

betraktas som den verkliga arbetsgivaren.194 Enligt Skatteverket påverkas inte Sverige av 

ändingen i egenskap av källstat. Sverige påverkas endast i egenskap av hemviststat. Sverige 

måste som hemvisststat acceptera ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i den stat där arbetet 

utförs som medför att personen i avtalets mening ska anses ha en arbetsgivare i källstaten. 

Sverige har ingen ovillkorlig skyldighet att acceptera sådan bedömning från källstaten. Istäl-

let ska en prövning göras utifrån varje enskilt fall vid bedömning av i vilket företag som ut-

förandet av arbetet utgör en integrerad del.195 

I uppsatsen utreds hur Sverige kan bedöma ett förhållande mellan den som ger ett uppdrag 

och den som åtar sig uppdraget. Där framförs att ett avtal mellan den uppdragsgivande- 

och uppdragstagande parten istället kan betraktas som ett anställningsförhållande.196 Polen i 

egenskap av hemviststat har därmed i större utsträckning att acceptera att Sverige, enligt 

sina interna regler, anser att det finns en arbetsgivare i Sverige. Tidigare i uppsatsen nämns 

att det i Sverige har uppmärksammats en gränsdragningsproblematik kring huruvida det fö-

religger ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande för en individ som utför 

tjänster till ett företag.197 Även om inte någon av lastbilschaufförerna i denna uppsats ut-

sänds till Sverige från en Polsk arbetsgivare, utan kommer till Sverige i egenskap av egenfö-

                                                
192 OECD kommentaren till artikel 15, p. 8.4.  
193 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 670082-10/111, 2010.10.19. 
194 OECD kommentaren till artikel 15, p. 8.4-8.8. 
195 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 670082-10/111, 2010.10.19. 
196 Avsnitt 2.7 och 2.8. 
197 Avsnitt 2.4.2. 
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retagare, bör detta inte påverka huruvida Sverige kan göra en intern bedömning om att ett 

svenskt åkeri egentligen betraktas som en arbetsgivare.198  

Skulle Polen tillämpa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp har Sverige, i egenskap av hem-

viststat, i större utsträckning att acceptera detta. Däremot utför inte lastbilschaufförerna i 

denna uppsats transporter åt någon i Polen. Hur Polen betraktar ett arbetsgivarbegrepp 

faller utanför ramen för denna uppsats.  

4.3.4 Är arbetet utfört i den andra staten? Fråga om kravet på fysisk 
närvaro 

Lön och annan liknande ersättning kan enligt artikel 15 beskattas i den andra staten om ar-

betet är utfört i den staten. Lastbilschaufförerna i uppsatsen har ett gränsöverskridande ar-

bete. Det kan därför bli fråga om var arbetet ska anses vara utfört för att utreda vilken stat 

som har beskattningsrätt på den tjänade inkomsten. Det är möjligt att hemviststaten argu-

menterar för att denna har all beskattningsrätt eftersom arbetet inte kan anses vara utfört i 

den andra staten på grund av arbetets gränsöverskridande natur. Vad som anses med ”ar-

bete utförs” blir därmed en tolkningsfråga. Vad som avses med begreppet är inte definierat 

i skatteavtalet mellan Sverige och Polen, eller i förarbetet. Ordalydelsen förklarar därmed 

inte den exakta innebörden och vad parterna kan tänkas avse vid sådan fråga. Begreppet är 

heller inte vidare definierat i artikel 15 i OECD:s modellavtal. Därmed går det inte att utläsa 

huruvida det faktiskt krävs fysisk närvaro i en stat för att kunna anse att arbetet är utfört 

där.   

Avseende begreppet i kommentaren till artikel 15 stadgas endast att: ”Employment is exercised 

in the place where the employee is physically present when performing the activities for which the employment 

income is paid.”199 Enligt kommentaren anses arbetet utfört på den plats där den anställde är 

fysiskt närvarande när denne utför den aktivitet för vilken ersättning utbetalas. Därmed tas 

det enbart sikte på den fysiska närvaron och den plats där arbetet utförs. En djupare utred-

ning kring var arbetet anses vara utfört av en person som har ett mobilt arbete finns inte i 

kommentarerna.  

4.3.5 Krävs fysisk närvaro? – Svensk internrätt 

Artikel 3.2 i skatteavtalet hänvisar till intern rätt vid tolkningssvårigheter. Inom svensk in-

tern rätt kan därmed 12 kap. 8 § IL och 5 § SINK vara av betydelse. 12 kap. 8 § IL definie-

                                                
198 Se även OECD kommentarer till artikel 15, p. 8.5-8.6.  
199 OECD kommentaren till artikel 14, p. 1. 
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rar vad som enligt svensk rätt menas med tjänsteställe. Där stadgas att tjänstestället är den 

plats där någon utför huvuddelen av sitt arbete. Om arbetet utförs under förflyttning eller 

på arbetsplats som hela tiden växlar, är tjänstestället enligt 12 kap. 8 § 2 st. IL den plats där 

det hämtas och lämnas arbetsmaterial eller där förberedelser och avslut av arbetsuppgifter 

tar plats. Huvudregeln enligt 12 kap. 8 § IL är således att arbetstagarens fysiska närvaro av-

gör plats för tjänsteställe. Om arbetstagarens tjänsteställe däremot inte kan fastställas enligt 

huvudregeln på grund av verksamhetens rörliga natur, fastställs istället plats för tjänsteställe 

genom att lokalisera arbetsgivarens säte eller plats för ledning enligt 12 kap. 8 § 2 st. Där-

med är det inte, enligt lagrummets andra stycke, arbetstagarens faktiska närvaro som avgör 

vart plats för tjänsteställe anses vara.  

Innan tillkomsten av SINK tillämpades KL på begränsat skattskyldiga. Enligt 53 § 1 mom. 

a) KL framgår att skattskyldighet för inkomst av enskild tjänst för inskränkt skattskyldig, 

som idag kallas begränsat skattskyldig,200 omfattade bland annat avlöning i den mån in-

komsten förvärvats i Sverige. Av 53 § 2 p. KL framgick att verksamhet ansågs utövad i Sve-

rige även om personen i och för tjänsten måste göra tillfälliga besök i utlandet eller under 

en längre tid måste befinna sig där under kringresande. Vad som stadgats i KL samt lagens 

principer fördes över till SINK. Anvisningarna av 53 § 2 p. KL har därmed övergått till 

SINK.201 Även alla utomlands bosatta som tillfälligt kommer till Sverige och uppbär in-

komster av olika tjänster och uppdrag ska omfattas av reglerna.202 Det har inte ställts upp 

något tidskrav avseende tjänsteresans längd i förhållande till tiden som arbetet utförts i Sve-

rige.203 

Enligt 5 § 2 st. SINK ska arbete inom svensk verksamhet eller vid ett utländskt företags 

fasta driftställe i Sverige anses utövat i Sverige även om personen gör tjänsteresor utom-

lands inom ramen för denna verksamhet. Arbete som utförs utomlands anses ändå vara ut-

förda i Sverige om tiden för arbetet uppgår till högst hälften av personens totala arbetstid i 

verksamheten under en period om tre månader. Enligt SINK kan därmed tjänsteresor ut-

omlands istället anses utförda i Sverige trots att personen fysiskt befinner sig utanför Sve-

                                                
200 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 699553-09/111, 2009.09.07. 
201 Prop. 1990/91:107, s. 25 och s. 35.  
202 Prop. 1990/91:107, s. 62. 
203 Prop. 2003/04:149, s. 22.  
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rige. Därmed krävs inte en fysisk närvaro i Sverige för att Sverige ska ha beskattningsrätt på 

den hänförliga inkomsten.204 

5 § 2 st. SINK tillkom i och med att det upptäcktes problem vid Sveriges beskattningsrätt 

av personer som på grund av sitt arbete pendlar mellan Danmark och Sverige.205 Det söktes 

säkerställa att det enligt svensk rätt finns grund för att beskatta personer med hemvist i 

Danmark, men som utfört arbete huvudsakligen i Sverige åt en svensk arbetsgivare. Be-

skattningsrätten skulle säkras även i de fall som personen delvis utför arbete i sin bostad, 

vid tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur i Danmark eller i ett tredje land.206 Istäl-

let för att införa en sådan bestämmelse i skatteavtalet mellan Sverige och Danmark infördes 

bestämmelsen i SINK. Därmed skulle alla utomlands bosatta personer omfattas av be-

stämmelsen och inte endast personer som omfattades av skatteavtalet mellan Sverige och 

Danmark.207 

Av 12 kap. 8 § IL och 5 § SINK kan därmed utläsas att ingen fysisk närvaro krävs för att 

Sverige ska ha beskattningsrätt på inkomsten. Beskattningsrätten utlöses genom att arbetet 

kan härledas till verksamhet i Sverige då det är i Sverige som arbetet utomlands får effekt.  

4.3.6 Krävs fysisk närvaro? – Tolkning enligt svensk rättspraxis 

Praxis om tolkning av artikel 15 är sparsamt. Däremot tog HFD i mars 2012 ställning till 

huruvida uttrycket ”arbetet utförs” i artikel 15 i det nordiska skatteavtalet innebar en faktisk 

fysisk närvaro för att arbetet ska anses utfört i den andra staten.208 Omständigheterna i må-

let är att en person arbetar som VD för en finsk koncern. Huvudkontoret och arbetsgiva-

ren är stationerade i Finland, VD:n har även sin anställning där. VD:n är obegränsat skatt-

skyldig i Sverige och har enligt det nordiska skatteavtalet sin skatterättsliga hemvist i Sve-

rige. Frågan i målet rör huruvida VD:n uppfyller villkoret att arbetet kan anses utfört i Fin-

land även de dagar som denne inte fysiskt vistas i Finland på grund av tjänsteresor, vistelse i 

Sverige eller semestervistelser i tredje land. HFD framför först att det nordiska skatteavtalet 

inte definierar vad som menas med ”arbete utförs i den andra staten”. HFD tolkade det 

nordiska skatteavtalet genom kommentarerna i OECD:s modellavtal. Enligt kommentaren 

krävs en fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan stat än hemviststaten. 

                                                
204 Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 699553-09/111, 2009.09.07. 
205 Prop. 2003/04:149, s. 17. 
206 Prop. 2003/04:149, s. 18. 
207 Prop. 2003/04:149, s. 18. 
208 HFD 2012 ref. 18. 
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Domstolen fastslog att Sverige inte har beskattningsrätt på VD:ns inkomster som härrör 

från arbetsgivare i Finland och som hänförs till arbete som personen utför när denne fy-

siskt befunnits sig i Finland. När VD:n vistas utanför Finland utlöses Sveriges beskattnings-

rätt i egenskap av hemviststat, även om Finland beskattat inkomsten.   

4.3.7 Måste lastbilschaufförerna vara fysiskt närvarande i Sverige för 
att arbetet ska anses vara utfört här? – reflektioner 

Enligt artikel 15 kan källstaten beskatta arbetsinkomst om arbetet anses vara utfört i källsta-

ten. Om artikeln är tillämplig innebär det först och främst att Polen, i egenskap av hemvist-

stat, har beskattningsrätt. Sverige som källstat har beskattningsrätt endast om arbetet anses 

vara utfört i Sverige. Eftersom lastbilschauffören utför gränsöverskridande transporter blir 

frågan om Sverige har beskattningsrätt när lastbilschauffören vistas utanför Sverige, eller 

tillfaller beskattningsrätten då endast Polen? Artikeln ger ingen utförlig förklaring för hur 

omständigheten ska tolkas.  

Enligt kommentaren i OECD:s modellavtal ska personen vara fysiskt närvarande i den sta-

ten där arbetet utförs. Personer med ett mobilt arbete, såsom lastbilschaufförerna, är inte 

alltid fysiskt närvarande i Sverige. I HFD 2012 ref. 18 tolkade domstolen artikel 15 genom 

OECD:s modellavtal och kom fram till att arbetet anses vara utfört där personen fysiskt 

var närvarande. Viktigt att understryka är först att VD:ns arbetsuppgift och lastbilschauffö-

rens arbetsuppgifter inte är av samma mobila natur. Lastbilschaufförens arbetsuppgifter 

kräver att denne vistas utanför Sverige. Sedan ska påpekas att HFD 2012 ref. 18 handlar 

om Sveriges beskattningsrätt av en i Sverige obegränsat skattskyldig person som har hem-

vist här och som arbetar i utlandet (Finland) för utländsk (finsk) arbetsgivare. Den mindre 

självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige anses ha hemvist i Sverige. Därmed har 

Sverige beskattningsrätt på inkomsten även om Polen också beskattar chauffören. Sverige 

avstår beskattningsrätten endast om arbete utförs i Polen. 

Den mindre självständiga lastbilschauffören och den mindre självständiga lastbilschauffö-

ren med återkommande vistelse i Sverige har hemvist i Polen. De är skattskyldiga i Sverige 

på grund av nationella beskattningsregler men arbetar för en svensk arbetsgivare som är stat-

ionerad i Sverige. Eftersom omständigheterna är olika är rättsfallet inte tillämpligt i samma 

utsträckning. Istället bör 5 § 2 st. SINK särskilt beaktas. Tillägget i SINK gjordes för att 

Sverige ska ha beskattningsrätt på inkomst från gränsöverskridande arbete som egentligen 

får effekt i Sverige. Problemet var dagpendlarna mellan Danmark och Sverige. Istället för 

att ändra det nordiska skatteavtalet eller skatteavtalet mellan Danmark och Sverige, ändra-
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des istället SINK för att omfatta liknande situationer där personer kommer från länder ut-

anför norden.209 Enligt uppsatsförfattarens mening kommer det i Sverige inte beaktas vart 

personen är fysiskt närvarande när mobila arbetsuppgifter är för handen. Istället ses till vart 

arbetsgivaren har sitt säte eller plats där arbetet har sin effekt. Har arbetsgivaren sitt säte i 

Sverige ska beskattning också ske i Sverige. Därmed kommer Sverige ha beskattningsrätt på 

lastbilschaufförernas inkomst enligt artikel 15 då åkeriet har sitt säte här. 

Hur Polen tolkar artikel 15 och kravet på fysisk närvaro faller utanför ramen för denna 

uppsats. Däremot är författaren medveten om att Polen kan ha en annan uppfattning på 

grund av sin internrätt och tolkning av skatteavtalet. Därmed kan Polen som hemviststat 

anse att det föreligger beskattningsrätt för Polen.  

4.4 Applicering av skattningsavtalet – Lastbilschaufför i egen-
skap av egenföretagare 

4.4.1 Avtalets tillämpningsområde och hemvistbegreppet 

När hemvist enligt skatteavtalet ska avgöras för en person i egenskap av egenföretagare 

med en registrerad firma kan utvärderingen bli annorlunda än för en fysisk person. Enligt 

artikel 4.1 är ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” sådan person som är skattskyl-

dig i en stat enligt den statens interna rätt på grund av företagsledning eller annan liknande 

omständighet. Enligt artikel 4.3 ska annan än fysisk person, som har hemvist i båda stater, 

anses ha hemviststat där den verkliga ledningen för företaget finns. Lastbilschauffören i 

egenskap av egenföretagare kan beröras av artikel 4.3 när hemviststat ska fastställas. Ses det 

till den mindre självständiga lastbilschauffören vistas denne temporärt i Sverige. All verk-

samhet sköts i Polen och denne vistas bara i Sverige under lastning och lossning av gods. 

På så vis bör lastbilschaufförens hemvist i egenskap av egenföretagare vara Polen.  

Den mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige, samt 

den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige vistas i Sverige i större om-

fattning. Det kan då bli fråga om var dessa har sin plats för verklig företagsledning. Enligt 

kommentarerna till OECD:s modellavtal bör inte formella kriterier, så som en bolagsregi-

strering, vara avgörande för hemvisten. Istället ska det läggas vikt på vart företaget faktiskt 

utförs; vart den verkliga ledningen framträder.210 För en intressantare diskussion i analysen 

av typexemplen får den mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse 

                                                
209 Avsnitt 4.3.5. 
210 OECD kommentaren till artikel 4, para. 3 p. 21-22. 
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i Sverige ha hemvist i Polen. Den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sve-

rige får istället ha hemvist i Sverige. Utifrån sistnämnda chaufförens omständigheter är 

möjligt att denne vistas mer i Sverige än i Polen. Om vistelsen är längre i Sverige än i Polen 

faller det naturligt att verksamheten fortskrider på grund av aktiviteter i Sverige. Därmed 

kan chauffören anses ha sin verkliga ledning här. 

4.4.2 Fördelningsartikel artikel 7 – inkomst av rörelse  

Artikel 7 omfattar inkomst av näringsverksamhet från ett företag. Uttrycket ”företag” defi-

nieras i artikel 3.1 i skatteavtalet. Den allmänna definitionen är att ”företag i en avtalsslu-

tande stat” avser företag som bedrivs av en fysisk eller juridisk person som har hemvist i 

Sverige eller Polen.211 Någon närmare definition lämnas inte. Definitionen stämmer överens 

med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.212 I OECD:s kommentarer framgår att be-

greppet ”företag” är tillämpligt på rörelseverksamhet. Enligt kommentaren omfattar be-

greppet ”rörelse” ett tillhandahållande av professionella tjänster och annan självständig 

verksamhet. Stater som tillämpar ett skatteavtal måste däremot ändå vända sig till den in-

terna lagstiftningen vid tolkning av begreppet mot bakgrund av relevant fakta för det en-

skilda fallet.213 En definition av vad som anses som näringsverksamhet dit rörelseinkomsten 

är hänförlig finns inte i skatteavtalet. Även här är det den internrättsliga tolkningen som 

gäller.214 

Enligt artikel 7 i skatteavtalet ska inkomst av rörelse som ett företag i en avtalsslutande stat 

förvärvar beskattas endast i den staten. Om företaget med hemvist i en avtalsslutande stat 

har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten kommer inkomsten att beskattas 

även i den staten, dock endast för den del som härrör från det fasta driftstället. Vid in-

komstberäkning för ett företag som är hemmahörande i Polen och som bedriver rörelse i 

Sverige från ett fast driftställe i Sverige ska svenska internrättsliga regler tillämpas. Dessa får 

däremot inte stå i strid med bestämmelserna i skatteavtalet.215 Artikeln behandlar på så vis 

metoden för hur inkomster ska hänföras till ett fast driftställe. Hänvisning sker därför till 

artikel 5 om fast driftställe för att kunna redogöra för hur beskattning av inkomst som är 

                                                
211 Definition av ”företag i en avtalsslutande stat” finns i artikel f.1 f) i skatteavtalet mellan Sverige och Polen.  
212 Prop. 2004/05:121, s. 43.  
213 OECD kommentaren till artikel 3, para. 1 p. 4. 
214 Enligt svensk rätt så beskattas inkomst av rörelse i inkomstslaget näringsverksamhet. Se avsnitt 2.3 om 13 

kap. 1 § IL.  
215 Prop. 2004/05:121, s. 45.  
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hänförligt till ett fast driftställe ska ske.216 För att avgöra vad som kan utgöra ett fast drift-

ställe för en lastbilschaufför som är en egenföretagare utreds artikel 5 i kommande avsnitt.  

4.4.3 Artikel 5 - Fast driftställe 

Artikel 5.2 i skatteavtalet räknar upp några exempel på ett stadigvarande driftställe. Dessa är 

plats för företagsledning, filial, kontor, fabrik, verkstad, samt gruva, olje- eller gaskälla, 

stenbrott eller annan plats för företagsledning. Enligt artikel 5.4 innefattar ett fast driftställe 

dock inte: 

a) ”användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget 

tillhöriga varor; 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för förvaring, utställning eller utläm-

nande; 

c) innehavet av ett företaget tillhörligt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom an-

nat företags försorg; 

d) innehavet av stadigvarande plats för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget; 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva an-

nan verksamhet av förberedande eller biträdande art; och  

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera a-e ovan, un-

der förutsättning att hela den verksamheten på grund av denna kombination är av förberedande 

eller biträdande art.”217 

Dessa regler stämmer överens med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.218 Syftet 

med fasta driftstället är att också ge etableringsstaten som källstat rätten att beskatta ett bo-

lag som har hemvist i en annan stat.219 Ett fast driftställe ska därmed fördela beskattnings-

rätten mellan avtalsslutande stater för att undvika dubbelbeskattning.220 Uttrycket fast drift-

ställe åsyftar ”en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilket ett företags verksamhet helt eller 

delvis bedrivs”.221 För att det ska vara fråga om ett fast driftställe måste tre kumulativa rekvisit 

uppfyllas:222 

• det måste finnas en plats för affärsverksamhet 
                                                
216 Dahlberg, Mattias, s. 267. 
217 Citatet utgör svensk översättning av artikel 5.4 i skatteavtalet mellan Sverige och Polen. 
218 Prop. 2004/05:121, s. 43.  
219 OECD kommentaren till artikel 5, p. 1.  
220 Jacobsson, Linus, ”Dotterbolag som fast driftställe”, SN 2012 nr 7-8, s. 499.  
221 Skatteavtalet mellan Sverige och Polen artikel 5.1. 
222 OECD kommentaren till artikel 5, para. 2 p. 12. 
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• platsen för affärsverksamhet måste vara stadigvarande och 

• företagets rörelse måste bedrivas från denna stadigvarande plats för affärsverksamheten.  

Varken skatteavtalet eller förarbetet ger en utförlig beskrivning av vad som utgör ett fast 

driftställe. Istället sökes ledning i OECD:s kommentarer till artikel 5. I följande avsnitt be-

handlas de tre rekvisiten närmare.  

4.4.3.1 Plats för affärsverksamhet 

Av kommentaren till artikel 5 framkommer att plats för affärsverksamhet omfattar lokal, an-

ordning eller anläggning som används i syfte att bedriva företagets rörelse. Att ha en lokal 

är inte en nödvändighet för att anses ha ett etablerat fast driftställe. Det är tillräckligt att ett 

företag förfogar över ett utrymme.223 Det anses därmed enkelt att uppfylla kraven för att 

påvisa att det finns en faktiskt påvisbar plats för affärsverksamhet.224 Vid bedömningen av 

förfogandet över ett utrymme framställs i kommentarerna inga formella eller rättsliga krav 

på att någon äger rätten till att använda utrymmet för verksamheten. Utrymmen som nytt-

jas illegalt kan därför utgöra ett fast driftställe.225 Det finns heller inget krav på att en lokal 

ska ägas. Det är tillräckligt att en lokal hyrs eller att verksamheten bedrivs i ett annat före-

tags affärsutrymmen.226  

Maskiner och utrustning kan också betraktas som ett fast driftställe. Därmed kan alla fy-

siska saker som används i rörelsen för en affärsverksamhet komma att utgöra ett fast drift-

ställe.227 Det har dock framförts att det måste göras en åtskillnad av fast och mobil utrust-

ning, då endast den fasta utrustningen anses kunna betraktas som ett fast driftställe. Van-

ligtvis innehåller skatteavtal en positiv lista som anger vad som alltid utgör ett fast drift-

ställe. Listan är sällan uttömmande. Av artikel 5(2) framgår att filial, kontor och fabrik alltid 

kan anses som ett fast driftställe, men att säkerheter, bankkonton eller immateriella till-

gångar inte kan utgöra ett fast driftställe, enligt artikel 5(4).228  

                                                
223 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 4.  
224 Berthou, Erica, ”Fast driftställe – utvecklingen under de senaste åren”, SN 2002 nr 11, (Berthou, Erica) s. 630. 
225 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 4. och p. 4.1. 
226 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 4. 
227 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 2. Se även Dahlberg, Mattias, ”Fast driftställe – ett begrepp på 
drift?”, SN 1993 nr. 12, (Dahlberg, Mattias, Fast driftställe) s. 717 och Vogel, Klaus, s. 22. 
228 Vogel, Klaus, s. 22. 
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4.4.3.2 Stadigvarande 

Affärsstället måste vidare ha en stadigvarande plats varför affärsstället ska finnas på en be-

stämd plats.229 Det bör finnas ett samband mellan affärsstället och en bestämd geografisk 

punkt. Det är omdiskuterat huruvida det alltid måste finnas ett samband mellan verksam-

heten och en geografisk punkt. Det har argumenterats för att ”bestämd plats” och ”geogra-

fisk punkt” är synonyma.230 Det har också argumenterats för att ett sådant påstående synes 

vara oklart då det i kommentaren står att det ”i allmänhet” ska finnas ett samband mellan 

platsen för verksamheten och en geografisk punkt. Det påpekas även att det enligt kom-

mentaren är utan betydelse hur länge ett utländskt företag är verksamt i källstaten om det 

inte bedriver verksamhet från bestämd plats. Vidare uppmärksammas att kommentaren fö-

respråkar en vidsträckt tolkning av begreppet bestämd plats varför begreppen inte kan an-

ses vara synonyma.231 Det måste finnas en beständighet i sambandet mellan platsen för af-

färsverksamheten och en geografisk punkt. Det ska även finnas en beständighet i förfogan-

det över platsen.232 Detta innebär inte ett ”evigt varande” utan snarare ska det förstås som 

”på obestämd tid”. Lastbilar synes inte kunna utgöra ett fast driftställe vid avsaknad av ett 

utrymme som utgör en stadigvarande plats.233  

Enligt kommentaren bör vanligen en vistelse om sex månader vara tillräcklig. Beständighet-

en anses även vara uppfyllt om syftet var att vistelsen skulle vara sex månader men inte 

gjorde det i verkliga fallet. Däremot finns ingen explicit tidsrymd fastställd i varken artikeln 

eller i kommentarerna. Beständigheten i ett land kan också vara uppfylld om en verksamhet 

regelbundet är återkommande dit.234 Om det finns ett avtal om vistelse utomlands i fyra 

månader per år, i fem års-kontrakt med en motpart, så skulle detta kunna betraktas som be-

ständigt.235 Tidsbegränsningarna varierar dock från land till land.236  

I kommentarerna finns exempel på gränsdragningen för huruvida det föreligger ett fast 

driftställe eller inte. Det framförs särskilt att när en transportör regelbundet och under flera 

år använder en lastbrygga, som finns hos kundens lagerlokal för att lämna varor, inte kan 

                                                
229 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 5. 
230 Dahlberg, Mattias, Fast driftställe, s. 719-720.  
231 Berthou, Erica, s. 628. 
232 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 6. 
233 Vogel, Klaus, s. 24-25.  
234 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p.6.   
235 Vogel, Klaus, s. 25. 
236 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 6.  
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betraktas som ett fast driftställe. Förfogandet av lastbryggan anses vara så pass begränsad i 

tid och kan därmed inte vara tillräckligt för att uppfylla kriterierna för ett fast driftställe.237 

4.4.3.3 Affärsverksamhet 

För att bedöma huruvida en affärsverksamhet utgör ett fast driftställe måste det först enligt 

nationella lagregler eller ett aktuellt skatteavtal utgöra en näringsverksamhet. Sådan bedöm-

ning är viktig eftersom sådana yrkesutövningar måste skiljas från andra inkomstgenererande 

verksamheter. Om staterna har olika uppfattning om vad som utgör en näringsverksamhet 

är det möjligt att dubbelbeskattning uppstår.238  

4.5 Analys av typexempel 

4.5.1 Om artikel 15 är tillämpligt  

Om artikel 15 är tillämpligt faller lastbilschauffören under regler avsedda för fysiska perso-

ner. Artikel 15 avser att lösa dubbelbeskattning när en fysisk person får inkomst från en an-

ställning. I uppsatsen utreds att samtliga lastbilschaufförer, förutom den mer självständiga 

lastbilschauffören, betraktas som anställda i Sverige.239 Eftersom de interna skatterättsliga 

reglerna kan leda till att en egenföretagare betraktas som anställd kan artikel 15 i skatteavta-

let bli tillämpligt. Lastbilschaufförens ersättning behandlas därmed som lön.  

Den mindre självständiga lastbilschauffören och den mindre självständiga lastbilschauffö-

ren med återkommande vistelse i Sverige har hemviststat i Polen.240 Polen som hemviststat 

har beskattningsrätt på chaufförernas inkomst. Sverige som källstat har beskattningsrätt på 

samma inkomst endast om arbetet utförs i Sverige. Enligt författarens mening kommer det 

i Sverige att anses att lastbilschaufförens arbete är utfört i Sverige.241 På så vis kan lastbils-

chaufförens inkomst beskattas i båda stater. Polen har att undanröja dubbelbeskattning-

en.242 Hur Polen tolkar att arbetet utförts i Sverige faller utanför ramen för denna uppsats. 

Författaren är medveten om att Polen kan göra en annan tolkning och antyda att inkoms-

ten helt faller under Polsk beskattningsrätt då Polen är hemviststaten. Att Polen är hem-

                                                
237 OECD kommentaren till artikel 5, para. 1 p. 4.4.  
238 Vogel, Klaus, s. 26. 
239 Avsnitt 2.8.  
240 Avsnitt 4.3.1.  
241 Avsnitt 4.3.7. 
242 Avsnitt 4.2. 
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viststat enligt skatteavtalet påverkar heller inte att Sverige kan betrakta chaufförerna som 

obegränsat skattskyldiga i övrigt.243  

Artikel 15 har också ett undantag. Enligt undantaget ska beskattning ske endast i Polen om 

rekvisiten i 15(2) är uppfyllda. Undantaget blir däremot inte tillämpligt eftersom arbetsgiva-

ren som betalar ut ersättningen har hemvist i Sverige.244 På så vis blir chaufförerna ändå be-

skattade i båda stater. Polen har att undanröja dubbelbeskattningen.   

Den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige har däremot hemvist i 

Sverige. Sverige har beskattningsrätt på chaufförens inkomst. Polen kan beskatta inkomst 

endast om arbete utförs i Polen. Av omständigheterna för lastbilschauffören framkommer 

att transportuppdrag mellan Sverige och Polen inte förekommer. Därmed blir undantaget i 

artikel 15(2) inte tillämpligt och beskattning ska ske endast i Sverige. Att Sverige är hem-

viststat enligt skatteavtalet hindrar dock inte Polen från att enligt sina interna regler betrakta 

chauffören som obegränsat skattskyldig i övrigt.245    

4.5.2 Om artikel 7 är tillämpligt   

Om artikel 7 är tillämpligt faller lastbilschauffören under reglerna för ett företag. Lastbils-

chaufförens inkomst uppkommer på grund av dennes näringsverksamhet. Eftersom last-

bilschaufförerna är registrerade egenföretagare i Polen är det troligt att Polen vill tillämpa 

artikel 7, inkomst av rörelse.  

Den mindre självständiga lastbilschauffören och den mindre självständiga lastbilschauffö-

ren med återkommande vistelse i Sverige har hemvist i Polen.246 Polen som hemviststat har 

beskattningsrätt på rörelseinkomsten. Sverige som källstat har beskattningsrätt på inkoms-

ten endast om lastbilschaufförerna kan anses ha ett fast driftställe i Sverige. Sverige har i så 

fall att tillämpa intern rätt med de begränsningar som skatteavtalet innebär. I uppsatsen 

diskuteras hur svenska internrättsliga regler tillämpas vid bedömning av om lastbilschauffö-

ren har ett fast driftställe.247 Det framförs att de svenska reglerna har utformats efter 

OECD:s modellavtal och att reglerna i OECD:s modellavtal inskränker på de svenska reg-

lerna. 

                                                
243 RÅ 1995 ref. 38. 
244 Avsnitt 4.3.2. 
245 RÅ 1995 ref. 38. 
246 Avsnitt 4.4.1. 
247 Avsnitt 3.3 och 3.5. 
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Det synes inte alltid vara svårt att fastställa att det finns ett fast driftställe. Det måste göras 

sannolikt att verksamheten sköts från ett utrymme. Den mindre självständiga lastbilschauf-

fören är i Sverige endast under lassning och lossning av varor. Det är mindre sannolikt att 

denne disponerar över ett beständigt utrymme i Sverige varifrån verksamheten bedrivs. På 

så vis bör lastbilschauffören inte ha ett fast driftställe i Sverige och beskattning bör ske 

endast i Polen.  

Den mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige dispone-

rar över ett utrymme i en barackliknande byggnad i Sverige. I HFD 2009 ref. 91 ansågs det 

att ett norskt bolag hade ett fast driftställe i Sverige genom en anställdes bostad i Sverige. 

Då verksamheten kunde bedrivas i Sverige, genom att den anställde under sin vistelsetid i 

Sverige kunde bedriva företagets verksamhet i sin bostad i Sverige, ansåg domstolen att bo-

staden utgjorde ett fast driftställe för det norska bolaget.248 Chaufförens utrymme i Sverige 

kan därför utgöra ett utrymme varifrån denne sköter sin verksamhet. Platsen synes också 

vara av beständig natur eftersom lastbilschaufförerna återkommande är verksamma i Sve-

rige. På så vis kan det argumenteras för att lastbilschaufförerna kan ha ett fast driftställe i 

Sverige, vilket tillåter Sverige att beskatta chaufförens inkomst som är hänförlig dit. Där-

med är det sannolikt att lastbilschaufförerna blir beskattade i både Polen och Sverige. Polen 

som hemvist har i så fall att undanröja beskattningen. Att Polen utgör hemviststat enligt 

skatteavtalet hindrar inte Sverige från att betrakta chauffören som obegränsat skattskyl-

dig.249 

Utfallet blir dock annorlunda om Sverige är chaufförens hemviststat. Artikel 7 ger då full 

beskattningsrätt till Sverige. Den mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sve-

rige har hemvist i Sverige.250 Polen får endast beskatta chaufförens inkomst som förvärvas 

på grund av rörelsen, om chauffören anses ha ett fast driftställe i Polen. Inkomsten måste 

också vara hänförlig till det fasta driftstället i Polen för att Polens beskattningsrätt ska utlö-

sas. Huruvida chauffören kan anses ha ett fast driftställe i Polen enligt polsk rätt faller utan-

för ramen för uppsatsen. Däremot måste Polen tillämpa sin interna rätt med begränsningar 

enligt skatteavtalet. Därmed är det intressant att se till OECD:s kommentarer. Om det går 

att visa att verksamheten drivs från en stadigvarande plats i Polen kan det anses att chauf-

fören har ett fast driftställe där. Som tidigare nämnt är kriteriet inte svårt att uppnå och ska 
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till exempel utgöra en bostad, eller vilket annat utrymme som helst, i Polen. Polen har be-

skattningsrätt endast på den inkomst som chauffören får när denne bedriver rörelse genom 

sitt fasta driftställe i Polen. Att Sverige utgör hemviststat enligt skatteavtalet hindrar inte 

Polen från att betrakta chauffören som obegränsat skattskyldig.251 

4.5.3 Vad sker om Sverige och Polen tolkar avtalet olika? 

Enligt författarens mening är det sannolikt att Polen kommer vilja tillämpa artikel 7, in-

komst av rörelse. Lastbilschauffören är registrerad där som egenföretagare, därmed utgår 

uppsatsförfattaren ifrån att lastbilschauffören uppfyllt de kraven för att dennes inkomst kan 

beskattas som inkomst av rörelse. Författaren anser vidare att lastbilschaufförernas verk-

samhet i Sverige inte kommer att klassificeras som professionell verksamhet. På så vis är 

det mindre sannolikt att Sverige tillämpar artikel 7. Istället är det mer sannolikt att Sverige 

tillämpar artikel 15. I kapitel 3 redogörs för hur en omklassificering av en egenföretagares 

ställning kan ske.252 Det tas också upp att det finns problem i Sverige vad gäller kringgående 

av arbetsrättsliga regler. Det har uppmärksammats att egenföretagare anställs i syfte att er-

sätta ordinarie personal. När en lastbilschaufför återkommande tar uppdrag hos ett svenskt 

åkeri och på grund härav också begränsas till att ta uppdrag hos andra, är det sannolikt att 

uppdragsförhållandet istället betraktas som ett anställningsförhållande.253 Om Polen och 

Sverige tillämpar olika artiklar kommer detta att resultera i dubbelbeskattning för lastbils-

chauffören. Polen beskattar chaufförens inkomst som rörelseinkomst och Sverige beskattar 

inkomsten som arbetsinkomst i Sverige. Så kan bli fallet för samtliga chaufförer. Om så är 

fallet måste staterna finna en lösning på dubbelbeskattningen genom en ömsesidig över-

enskommelse enligt artikel 24. 

                                                
251 RÅ 1995 ref. 38. 
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5 Analys 
Uppsatsens övergripande syfte är att utreda inkomstbeskattningskonsekvenserna för en 

polsk lastbilschaufför som är verksam i Sverige som egenföretagare, men som istället kan 

komma att betraktas som en anställd. För att uppfylla syftet görs en utredning utifrån fyra 

typexempel. Förutsättningen för samtliga typexempel är att de är egenföretagare som har 

sin firma registrerad i Polen.  

Länder har sina egna regler för etablering av olika bolagsformer och hur de behandlas inom 

olika rättsområden. På grund av Sveriges medlemskap i EU måste Sverige acceptera andra 

EU-länders klassificeringar. När någon har sin verksamhet registrerad i sitt ursprungsland 

enligt det landets internrätt, ska detta inte underkännas i Sverige. Denne ska vara fri att ut-

öva sin verksamhet här. En lastbilschaufför från Polen som registrerar sin verksamhet i Po-

len ska därmed kunna verka som egenföretagare i Sverige. Samtliga typexempel är egenfö-

retagare som har sin firma registrerad i Polen. Utgångspunkten är att den från utlandet som 

bedriver näringsverksamhet i Sverige är skattskyldig här endast om det finns ett fast drift-

ställe i Sverige. Denne är begränsat skattskyldig och beskattas i Sverige endast för det som 

härrör från det fasta driftstället. Inkomst från utländsk fysisk person som är verksam i Sve-

rige, i egenskap av utlandsregistrerad egenföretagare, beskattas därmed i Sverige om denne 

har ett fast driftställe här.254  

När lastbilschauffören är verksam i Sverige påverkas däremot lastbilschauffören av svensk 

internrätt.255 I Sverige kan ibland omständigheter bortses ifrån om det inte speglar den 

verkliga innebörden av ett förhållande. Ett civilrättsligt uppdragsavtal mellan två företag 

kan skatterättsligt betraktas annorlunda.256 En sådan omklassificering rättfärdigas genom att 

söka undvika kringgående av regler. Det ska inte vara förmånligare att framställa ett förhål-

lande genom ett avtal som egentligen inte speglar det riktiga förhållandet. Beskattning ska 

ske efter någons verkliga handlingar. Om en egenföretagare inte uppnår viss grad av själv-

ständighet finns risk att egenföretagarens verksamhet inte betraktas som sådan vid utföran-

det av uppdragsavtal. Istället kan denne betraktas som en anställd enligt skatterättslig me-

ning och på så vis istället beskattas i inkomstslaget tjänst.257 Därför måste egenföretagare 
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beakta uppdragsavtal som hos en och samma åkeri resulterar i ett långvarigt uppdragsför-

hållande där denne behandlas som om en formell anställning är för handen. 

I Sverige delas inkomster in i tre olika inkomstslag; inkomstslaget kapital, inkomstslaget 

tjänst samt inkomstslaget näringsverksamhet. Företag beskattas i inkomstslaget närings-

verksamhet och fysiska personer beskattas i inkomstslaget tjänst eller inkomstslaget nä-

ringsverksamhet. I vilket inkomstslag som en fysisk person ska beskattas i beror på dennes 

verksamhet. För att en fysisk person ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet krävs 

att det bedrivs en enskild näringsverksamhet. Annars sker beskattning i inkomstslaget 

tjänst.258 Enligt 13 kap. 1 § 2 st. IL bedriver en fysisk person enskild näringsverksamhet, 

samt utgör en egenföretagare ur ett skatterättsligt perspektiv, om denne agerar självständigt 

gentemot den uppdragsgivande parten. Den mer självständiga lastbilschauffören anses upp-

fylla 13 kap 1 § IL och bedriver därmed enskild näringsverksamhet. Lastbilschauffören be-

traktas därmed som en egenföretagare ur ett skatterättsligt perspektiv. För att Sverige ska 

ha beskattningsrätt på dennes inkomst måste chauffören ha ett fast driftställe i Sverige. Då 

chauffören endast lastar och lossar gods i Sverige och synes inte disponera över något ut-

rymme i Sverige har denne inget fast driftställe här. Sverige har därmed ingen beskattnings-

rätt på inkomsten. Chauffören blir därför inte föremål för dubbelbeskattning heller. 

Uppsatsförfattaren ämnar betona skillnaden mellan den mer självständiga lastbilschauffö-

ren och den mindre självständiga lastbilschauffören. Från början är båda egenföretagare. 

Efter en utredning av 13 kap. 1 § IL skiljs chaufförerna åt genom att den mer självständiga 

lastbilschauffören anses bedriva enskild verksamhet enligt 13 kap. 1 § IL medan den sist-

nämnda inte gör det. Den mer självständiga chauffören omfattas av regler för näringsverk-

samhet och en utredning om huruvida fast driftställe finns i Sverige blir aktuellt. Den 

mindre självständiga lastbilschauffören betraktas istället som anställd och omfattas inte av 

reglerna för näringsverksamhet. Huruvida denne har eller inte har ett fast driftställe i Sve-

rige beaktas inte.259 Istället beaktas regler för inkomstslaget tjänst. Sveriges beskattningsrätt 

utlöses automatiskt eftersom denne utför ett arbete åt ett svenskt bolag; ett åkeri som är 

stationerat i Sverige. Eftersom chauffören är bosatt i Polen är denne begränsat skattskyldig. 

Den mindre självständiga lastbilschauffören beskattas i Sverige medan den mer självstän-

diga lastbilschauffören inte gör det. Den mindre självständiga lastbilschauffören kommer 
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att bli föremål för dubbelbeskattning då både Sverige och Polen har beskattningsrätt på in-

komsten.  

Beaktas istället skillnaden mellan den mindre självständiga lastbilschauffören och den 

mindre självständiga lastbilschauffören med återkommande vistelse i Sverige, samt den 

mindre självständiga lastbilschauffören med familj i Sverige, uppmärksammas ytterligare en 

aspekt som påverkar inkomstbeskattningen. De sistnämnda lastbilschaufförerna vistas i 

Sverige i sådan omfattning att de betraktas som obegränsat skattskyldig. All inkomst som 

chaufförerna förvärvar kan i så fall beskattas i Sverige, oavsett varifrån inkomsten förvär-

vas. Också dessa typexempel blir föremål för dubbelbeskattning. I sammanhanget vill upp-

satsförfattaren påpeka att skulle dessa lastbilschaufförer uppfylla 13 kap. 1 § IL och utgöra 

egenföretagare skulle de ändå beskattas i Sverige. Att fastställa huruvida fast driftställe finns 

i Sverige eller inte är inte av samma vikt som för den mer självständiga lastbilschauffören 

eftersom dessa sistnämnda chaufförer redan vistas i Sverige i sådan omfattning att Sverige 

ändå har beskattningsrätt. Dubbelbeskattning kan ändå uppstå om chaufförerna skulle be-

traktas som egenföretagare enligt svenska regler.  

Då samtliga lastbilschaufförer förutom den mer självständiga lastbilschauffören är föremål 

för dubbelbeskattning sökes lösning i skatteavtalet. Staten som tillämpar skatteavtalet 

kommer att behöva tillämpa sin interna rätt med de begränsningar som skatteavtalet inne-

bär. Hur länder tolkar och tillämpar skatteavtal påverkas av regler och normer som präglar 

hur länder uppfattar omständigheter. Först måste hemviststaten enligt skatteavtalet faststäl-

las. Det som påverkar bedömning av hemviststat är till vilket land som lastbilschauffören 

har starkast koppling. Vilken stat som har beskattningsrätt samt vilken stat det åligger att 

lösa dubbelbeskattning avgörs genom att fastställa hemvist.  

Att avgöra hemviststaten kan påverkas av hur lastbilschaufförerna betraktas. Artikel 4 om-

fattar hemvist för både fysiska personer och företag. Även om lastbilschauffören är en fy-

sisk person så kan chauffören på grund av sin verksamhet också falla under regler för före-

tag. Tillämpning av artikel 7, inkomst av rörelse, kan påverka utredning av hemvist genom 

artikel 4.3. Vid utredning av hemvist för lastbilschaufförerna i egenskap av anställd och 

egenföretagare är märkbart att chaufförerna ändå har samma hemvist. Eftersom chauffören 

utgör sin egen verksamhet, varför verksamheten är beroende av vart chauffören befinner 

sig, faller det naturligt att chauffören har samma hemvist enligt båda utvärderingar.    
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Ett skatteavtal fördelar endast beskattningsrätten mellan staterna, avtalet innehåller inga ar-

tiklar om hur lastbilschauffören ska betraktas ur ett skatterättsligt perspektiv. Den interna 

rätten i den stat som en person är verksam i avgör hur denne beskattas. När det har beslu-

tats för en fördelningsartikel har staterna att lösa dubbelbeskattningen med ledning av arti-

keln. Det måste dock belysas att även om hemviststat fastställts genom skatteavtalet kan 

den andra staten betrakta en lastbilschaufför som skattskyldig enligt intern rätt. Beskatt-

ningsrätt kommer därför ändå att tillfalla den staten.260 Om Polen är hemviststat enligt skat-

teavtalet kan svenska internrättsliga regler ändå utlösa Sveriges beskattningsrätt på lastbils-

chaufförerna. Detsamma gäller om Sverige är hemviststat och Polens internrätt utlöser be-

skattningsrätt på chaufförerna. Även om en omklassificering inte skulle ske, som innebär 

att de betraktas som anställda, utlöses Sveriges beskattningsrätt på grund av chaufförernas 

vistelse i Sverige. Därav kan dubbelbeskattning ändå uppkomma, trots att staterna är eniga 

om en fördelningsartikel. 

Utredningen visar även att det finns risk för att staterna är oeniga om vilken fördelningsar-

tikel som ska vara tillämplig. På grund av en omklassificering av lastbilschaufförens ställ-

ning finns risk att Sverige vill tillämpa artikel 15. Eftersom lastbilschauffören är registrerad 

egenföretagare i Polen är det sannolikt att Polen vill tillämpa artikel 7. Vid sådan oenighet 

påverkas chauffören ändå av dubbelbeskattning.261 En dubbelbeskattningssituation hade 

med mer klarhet kunnat tillämpas om till exempel den mer självständig lastbilschauffören 

skulle vara föremål för beskattning. Så skulle vara fallet om Sverige enligt intern rätt anser 

att chauffören är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.262 Tolkningskontraster 

mellan staterna om vilken artikel som ska tillämpas torde vara mindre sannolikt jämfört 

med resterande lastbilschaufförer, då Sverige och Polen torde vara eniga om att artikel 7 

blir tillämpligt.  

Även hur en artikel tolkas kan komma att påverka lastbilschauffören. Artikel 15 synes in-

nebära tolkningssvårigheter på grund av den mobila naturen av chaufförernas arbetsuppgif-

ter. Enligt artikeln i avtalet har ”den andra staten” beskattningsrätt på inkomst om arbetet 

är utfört i den staten. Av arbetets natur måste chauffören utanför Sveriges gränser för att 

fullgöra sitt transportuppdrag. Arbetsuppgiften påbörjas alltid hos ett svenskt bolag varför 
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Sveriges beskattningsrätt torde utlösas.263 Att Polen tolkar artikeln annorlunda är sannolikt 

på grund av artikelns utformning och kommentaren i OECD:s modellavtal.264      

Uppsatsförfattaren vill framhäva att samtliga lastbilschaufförer kan föras samman och bilda 

en lastbilschaufför. Typexempelen kan utgöra olika moment i ett händelseförlopp för en 

lastbilschaufför. Först anses en polsk lastbilschaufför bedriva enskild näringsverksamhet 

utan ett fast driftställe i Sverige. Chauffören beskattas inte i Sverige då det saknas beskatt-

ningsrätt här. Lastbilschauffören börjar i ett senare skede att ta många uppdrag hos ett åkeri 

i Sverige. Chauffören tappar självständigheten i verksamheten och tar såsmåningom endast 

uppdrag hos åkeriet, samt på åkeriets villkor. Chauffören torde inte längre anses bedriva 

enskild näringsverksamhet. Arbetsuppgifterna blir så omfattande att chauffören måste vis-

tas i Sverige under längre perioder. En förlängd vistelsetid kräver annan plats än lastbilen 

för dygnsvila. Lastbilschauffören tillhandahålls bostad i en barackliknande byggnad. Ut-

rymmet kan vara inrättat så att det utgör en fullt funktionell bostad. Snart flyttar även famil-

jen dit på grund av lastbilschaufförens omfattande arbetsuppgifter. Enligt uppsatsförfatta-

rens mening tyder sådan omständighet på att lastbilschauffören kommer att betraktas som 

anställd i Sverige ur ett skatterättsligt perspektiv. Att det finns en registrerad firma i Polen 

kommer att bortses ifrån vid en skatterättslig bedömning av chauffören. Sverige kommer 

troligtvis vilja tillämpa artikel 15 vid eventuell dubbelbeskattning. Enligt uppsatsförfattaren 

kan det vara svårt för en utländsk att veta vad förändrade omständigheter för denne inne-

bär ur ett skatterättsligt perspektiv i Sverige, även om chauffören betalar sina skatter och 

avgifter i egenskap av egenföretagare i sitt ursprungsland.  

I Sverige utfärdas vanligtvis en F-skattsedel av Skatteverket när någon gör sannolikt att 

verksamhet bedrivs eller kan komma att bedrivas. Genom en F-skattsedel ska det säkerstäl-

las och klargöras vem som betalar skatt och avgifter för genererad inkomst. Även utländska 

egenföretagare kan erhålla en F-skattsedel. En F-skattsedel är dock inte obligatoriskt utan 

verksamhet kan bedrivas utan en F-skattsedel. Därmed måste inte polska egenföretagare 

erhålla en F-skattsedel i Sverige.265 Enligt uppsatsförfattarens mening kan F-skattsedeln 

dock fylla en annan funktion, utöver att säkerställa att skatter och avgifter betalas. En F-

skattsedel innebär att det hos Skatteverket finns ett register över vem som bedriver nä-

ringsverksamhet. Om det är obligatoriskt att registrera sin verksamhet i Sverige innebär 
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264 Avsnitt 4.3.4. 
265 Avsnitt 2.4.1.  
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detta att det måste finnas ett register över alla verksamma i Sverige. På så vis blir det också 

enklare att hålla reda på utländska som är verksam i Sverige. Å andra sidan säkerställer inte 

en F-skattsedel att en egenföretagare automatisk kommer att betraktas och beskattas som 

sådan. Det är fortfarande möjligt att betrakta egenföretagaren som anställd om denne i ett 

senare skede inte uppfyller kraven för näringsverksamhet. Det är svårt för en utländsk 

egenföretagare att förstå vad som utlöser Sveriges beskattningsrätt på dennes inkomst. 

Uppsatsförfattaren anser därför, att om en utländsk egenföretagare på något sätt måste 

anmäla sig hos Skatteverket, att denne i sammanhanget också får information om kraven 

för att bedriva näringsverksamhet samt regler kring obegränsad och begränsad skattskyl-

dighet.  
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6 Slutsatser 
I Sverige har länge uppmärksammats problematiken i att bolag som arbetsgivare vill und-

vika att anställa personer. Inom transportbranschen anlitas hellre egenföretagare som inte 

omfattas av samma anställningsskyddsregler som en anställd. Lastbilschaufförer från främst 

öststaterna anlitas då arbetskraften är billigare där. På grund av medlemskapet i EU måste 

Sverige acceptera de regler enligt vilken en fysisk person blivit registrerad som egenföreta-

gare i ursprungslandet. En egenföretagare kan vara verksam i Sverige som sådan, däremot 

är det möjligt att denne inte betraktas som en egenföretagare ur ett skatterättsligt perspek-

tiv. Den ersättning som en polsk lastbilschaufför erhåller är väsentligt lägre än ersättning 

som en svensk anställd eller svensk egenföretagare erhåller. Upplägget möjliggör för åkeri-

erna att pressa sina transportpriser och får mer konkurrenskraft på marknaden. Transport-

branschen i Sverige vädjar om förändring och en rättvisare konkurrens. Både åkerier och 

egenföretagarna granskas nu av Skatteverket.  

Att ett åkeri hamnar i en överordnad position och chauffören hamnar i en beroende situat-

ion hos åkeriet kommer att påverka vistelsetiden i Sverige. Övernattningar i lastbil eller an-

nat undermåligt utrymme under en långvarig period torde beaktas. Enligt uppsatsförfatta-

ren blir etiska aspekter för lastbilschaufförerna oundvikliga i sammanhanget. Visserligen 

kan omklassificeringen utgöra ett medel att säkra skatter och söka skärpa till transportbran-

schen. Sveriges regler om beskattningsrätt tillämpas lika på alla utan att göra undantag för 

särskilda fall. Den part som redan är i underläge, lastbilschauffören, synes dock ytterligare 

påverkas negativt. Utöver att tvingas leva under undermåliga omständigheter och erhålla 

minimalistisk lön blir chauffören även föremål för dubbelbeskattning.  

Någon form av registrering av egenföretagare, som syftar till att i tidigt skede informera om 

rättsläget och eventuell om klassificering, torde eftersträvas. För att undvika betungande 

beskattningsutfall, samt i syfte att klargöra hur någon betraktas och beskattas i Sverige på 

grund av verksamhetsutövning, bör systemet för att anses bedriva enskild näringsverksam-

het och utgöra en egenföretagare ses över.  
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