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Finansdepartementet  
Skatte- och tullavdelningen  
103 33 Stockholm  
 
Remissvar Fi 2018/02823/S3  
 
 

Yttrande från Teknikföretagen 
 
Teknikföretagen har beretts möjlighet att yttra sig angående kompletterande 
förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. 
Enligt remiss 2018-08-13, Fi 2018/02823/S3 
 
Sammanfattning 
 
Teknikföretagens samlade bedömning är att förslaget är en förbättring från 
ursprungsförslaget, då det medger undantag för koncerninterna förhållanden. 
Undantaget om 30 dagar per kalenderår är en sådan förbättring. Men det är 
Teknikföretagens uppfattning att denna tidsgräns bör vara i nivå med jämförbara 
länder.  
 
Teknikföretagen är kritiska till regeln om maximalt fem dagars tjänstgöring i följd. 
Vidare önskar Teknikföretagen att det svenska moderbolaget bör kunna ta över 
rapporteringsskyldigheten för de utländska bolagen inom en koncern. Samt att 
rapportering bör kunna ske i efterhand på årsbasis och inte månadsvis. 
Teknikföretagen anser därutöver att datum för ikraftträdande är för tidigt.  
 
Angående tidsgränsen  
 
Enligt det kompletterande förslaget införs en tidsgräns om högst 30 dagar under 
ett kalenderår, om uppdragsgivare och arbetsgivare ingår i en koncern.  
 
Teknikföretagens inställning till denna ändring är att detta är en klar förbättring i 
förhållande till ursprungsförslaget. Men att tidsgränsen fortfarande är snäv, inte 
minst i förhållande till andra jämförbara länder. I till exempel Tyskland är 
tidsgränsen satt till 90 dagar innan tysk skatt ska betalas och i Storbritannien, 
Nederländerna är tidsgränsen satt till 60 dagar.  
 
Teknikföretagen ser det som önskvärt att tidsgränsen i förslaget ligger i nivå med 
den som gäller i dessa länder.  
 
Angående regeln om arbete fem dagar i följd 
 
Enligt det kompletterande förslaget ska undantag medges då arbetets längd inte 
överstiger fem dagar i följd. Teknikföretagens ser att denna begränsning kommer 
att leda till betydande svårigheter.  
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Till exempel är det vanligt förekommande med projektarbeten inom svenska 
företagskoncerner, där projekten sträcker sig över en längre tid och där 
medarbetare från andra länder deltar. Ett annat exempel är då företagen samlar 
ledningspersoner från olika delar av världen. Då är det vanligt att man utnyttjar 
tiden då man är samlad i Sverige till andra möten och övrigt arbete. Detta gäller i 
hög grad då resor görs från länder med stort geografiskt avstånd från Sverige. 
Då kan tiden i Sverige mycket väl överstiga fem dagar.  
 
Till detta hör att femdagarsregeln skulle skapa ett behov av fler resor, i syfte att 
stycka upp vistelseperioderna. Teknikföretagen bedömer att detta inte är i linje 
med ett hållbart agerande.  
 
Av bestämmelsen följer att den som arbetar tillfälligt i Sverige under till exempel 
tio dagar blir skyldig att betala skatt, medan den som till exempel arbetar vid två 
tillfällen och fem dagar i sträck vid varje tillfälle inte blir skatteskyldig.  
Teknikföretagen vill påtala att det orimliga i detta.    
 
Teknikföretagen vill påtala den oklarhet som finns i lydelsen ”…i de fall arbetet i 
Sverige utförs under högst fem dagar i följd”.  Innebär det till exempel att en 
arbetstagare kan arbeta i Sverige i två dagar, vara ledig nästföljande dag/ar, för 
att därefter arbeta i Sverige ytterligare fem dagar? Eller kan till exempel en 
arbetstagare arbeta i Sverige måndag till fredag och sedan arbeta vid annat 
koncernföretag i ett annat land under måndag nästföljande vecka. För att därefter 
återkomma till Sverige och arbeta ytterligare fem dagar? Teknikföretagen 
efterfrågar här en mer klargörande skrivning.  
 
Teknikföretagen bedömer att en övergripande undantagsregel bör vara tillräcklig 
för att tillgodose syftet med förslaget. Samt att detta skulle vara i 
överensstämmelse med motsvarande lagstiftning i flera andra europeiska länder.   
 
Sammantaget, önskar Teknikföretagen att femdagarsregeln bortfaller från 
förslaget.  
 
Registrering av utländska bolag som rapporteringsskyldiga  
 
Teknikföretagen föredrar en ordning där det svenska bolaget kan överta 
rapporteringsskyldigheten för enskilda anställda. Istället för att ett stort antal 
bolag i andra länder ska registreras.  
 
Motivet till detta är att lätta på den betydande administrativa börda som förslaget 
annars skulle resultera i.  
 
Månatlig rapportering  
 
Teknikföretagen bedömer att bestämmelsen om månatlig rapportering innebär 
oönskade svårigheter.  
 
En svårighet är att företagen först i slutet av kalenderåret kommer ha möjlighet 
att fastställa om skattskyldighet har uppstått.  Denna bedömning är svår att göra 
per månad, inte minst i början av kalenderåret.  
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En månatlig rapportering skulle dessutom innebära att preliminärskatt ska 
betalas i två länder samtidigt. Detta skulle i sin tur leda till att företaget skulle 
behöva ställa ut ett visst belopp till den anställde, så att denne ska ha möjlighet 
att betala preliminärskatten. Detta att likna vid ett lån som då skulle återföljas av 
ett återbetalningskrav. Teknikföretagen vill påtala att detta kan strida mot de 
regler som finns om låneförbud.  
 
Teknikföretagen ser därför att lönerapportering och skatteavdrag bör kunna 
göras i efterhand, det vill säga en gång per år efter utgången av ett kalenderår.  
 
Ikraftträdande 
 
De kompletterande bestämmelserna föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt 
som övriga förslag i lagrådsremissen, den 1 januari 2019. Teknikföretagen vill 
påtala att detta är en mycket snäv tidsram.  
 
För att efterleva bestämmelserna måste företagen ändra i flera, omfattande 
processer. Inte minst måste någon form av IT-stöd utvecklas under denna korta 
tid. Tiden för dessa omställningar kan inte anses som tillräcklig.  
 
Teknikföretagen ser det därför som önskvärt att ett ikraftträdande sker senare. 
 
 
 
 
 
Håkan Eriksson  
För Teknikföretagen   
 


