
Tillfälligt anställda 
i Sverige

Snabbfakta om skatter

Personer som är bosatta utomlands och kommer att vistas i Sverige i mindre än 

sex månader ska betala skatt enligt SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta). I denna folder beskrivs vad som gäller när den anställde beskattas 

enligt SINK-lagen.
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Denna utgåva finns endast som pdf på www.skatteverket.se

Vill du veta mer?
Denna folder ger bara översiktlig information och  
ska inte betraktas som lagtext i ämnet.

Mer information finns i broschyren Särskild   
inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige  
och bor utomlands, SKV 442. Broschyren hittar 
du på www.skatteverket.se.

Du hittar också mer information på   
www.skatteverket.se/internationellt.

Du kan även ringa Skatteupplysningen,  
0771-567 567.

SINK – 25 procents 
skatteavdrag
Arbetsgivaren drar 25 procent i skatt och den anställde 
slipper deklarera i Sverige. Å andra sidan får den anställde 
inte göra några avdrag. 

Från och med den 1 januari 2014 till den 31 december 
2017 var SINK-skatten sänkt till 20 procent. För tidi-
gare år och från och med den 1 januari 2018 ska arbets-
givaren göra skatteavdrag med 25 procent på den skatte-
pliktiga inkomsten.

Valmöjlighet 
Du har möjlighet att i stället begära att bli beskattad 
enligt Inkomstskattelagen, även om du uppfyller förut-
sättningarna för SINK. Det innebär att du ska lämna 
inkomstdeklaration i Sverige. Du betalar då en genom-
snittlig kommunal inkomstskatt och vid högre inkom-
ster även statlig skatt.

Det förutsätter att överskottet av förvärvsinkomsten i 
Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som 
uteslutande (minst 90 procent) utgörs av förvärvs in kom-
ster från Sverige. Du begär detta i din inkomstdeklara-
tion och bör vara beredd att styrka beloppen och deras 
samband med deklarerade inkomster. 

Ansökan om SINK
Antingen den anställde eller arbetsgivaren kan ansöka 
om SINK. Ansökan görs på blankett SKV 4350. 
ID-handling, t.ex. fotokopia av passet, ska bifogas. Om 
den anställde kommer från ett land utanför EES- 
området eller Schweiz ska en kopia av arbetstillstånd 
bifogas. Ansökan lämnas till Skatteverket, som utfärdar 
ett beslut.

Beslut om SINK
Beslutet från Skatteverket är årsbundet. Ansökan  
måste därför göras för varje nytt kalenderår. Den 
anställde ska lämna kopia av beslutet till sin arbets-
givare.

Ersättningar som inte är 
skattepliktiga enligt SINK-lagen
• Kostnadsersättning för logi vid tillfällig anställning 

under den tid arbetet eller uppdraget utförs i Sverige.
• Kostnadsersättning vid tillfällig anställning för resa 

till och från Sverige vid anställningens eller upp-
dragets början och slut.

• Ersättningar som är skattefria enligt dubbelbeskatt-
ningsavtal. Dessa framgår av Skatteverkets SINK- 
beslut.

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på den skatte-
pliktiga inkomsten, om inte den anställde visat upp ett 
utsändningsintyg. Utsändningsintyg kan vara t.ex. 
A1-intyg, eller annat intyg om socialförsäkrings-
tillhörighet.


