
Utländska företagare  
med näringsverksamhet  
i Sverige
Den här broschyren vänder sig till dig som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige som 

egenföretagare, men som bor i annat land. Du anses bo i Sverige om du har ditt hem här 

och ska vara folkbokförd här, eller om du vistas i Sverige minst sex månader. Om du bor 

här ska du istället registrera dig enligt den information som finns på verksamt.se.

Broschyrens syfte är att ge en kort och enkel introduktion till de områden en utländsk 

egen företagare bör känna till för att kunna redovisa skatter och avgifter på ett korrekt  

sätt i Sverige. 

Det finns mer och utförligare information på www.skatteverket.se/taxregistration

http://verksamt.se
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag.4.18e1b10334ebe8bc80004949.html


Skatteanmälan för utländsk 
företagare
Om du behöver vara registrerad för mervärdesskatt 
(moms) eller som arbetsgivare i Sverige, på grund av 
att du har egna anställda med dig från utlandet som 
saknar intyg om att de ska stå kvar i sitt eget lands 
socialförsäkringssystem, eller om du har anställt 
 personer i Sverige ska du anmäla detta till Skatte
verket på blankett Skatteanmälan för utländsk 
 företagare (SKV 4632). Blanketten hittar du på   
www.skatte verket.se. Samma blankett används för 
att ansöka om godkännande för Fskatt. Du kan läsa 
mer om detta nedan.

Om du kommer från Albanien, BosnienHerce go
vina, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Färöarna, 
Grek land, Grönland, Island, Italien, Kroatien, Make
donien, Montenegro, Polen, Portugal, Rumänien, 
 Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Ungern, 
Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike ska du 
skicka din anmälan till:

 Skatteverket 
 Utlandsskattekontoret 
 SE205 31 Malmö, Sverige

Kommer du inte från något av dessa länder ska du 
skicka din anmälan till:

 Skatteverket 
 Utlandsskattekontoret 
 SE106 61 Stockholm, Sverige

Beskattning
Om du har, eller kommer att få, ett fast driftställe i 
Sverige så kommer du också att få betala preliminär 
inkomstskatt. Du ska därför fylla i och sända in blan
ketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314) 
till Skatteverket. För att kunna beräkna verksam het
ens resultat finns en ”Hjälpblankett – Preliminär 
resultatberäkning”, SKV 4315.

Fast driftställe
Om du som utländsk egenföretagare ska betala 
inkomstskatt i Sverige avgörs av om du har ett fast 
driftställe i Sverige eller inte. Har du ett fast driftställe 
i Sverige ska du beskattas för inkomst av näringsverk
samhet. 

Ett fast driftställe definieras enligt huvudregeln som 
en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån 
verksamheten helt eller delvis bedrivs. Tre förutsätt
ningar måste vara uppfyllda: 

• Det ska finnas en särskild plats för affärsverksam
heten. 

• Platsen ska användas stadigvarande. 
• Affärsverksamhet ska helt eller delvis bedrivas från 

platsen. 

Det är företagets kärnverksamhet som ska bedrivas 
från platsen. En kärnverksamhet kan sägas vara en 
väsentlig och betydande del av ett företags affärsverk
samhet. Exempel på funktioner som typiskt utgör 
kärnverksamhet är ledning av ett företag, försäljning 
och produktion. Även om bara en del av det utländska 
företagets kärnverksamhet finns i Sverige kan det bli 
ett fast driftställe.

Byggnads-, anläggnings och 
installationsverksamhet
Det finns specialregler för företag inom byggnads, 
anläggnings och installationsverksamhet. Skatte
avtalen har för sådana verksamheter normalt en tids
gräns för projektet som måste överskridas för att ditt 
företag ska anses ha ett fast driftställe i Sverige. 
Många gånger är tidsgränsen 12 månader. Projekt
tiden börjar räknas när byggföretaget fysiskt etablerar 
sig på en byggarbetsplats i Sverige. Tid för förbere
dande arbete anses ingå i projekttiden. Ett projekt 
anses avslutat när byggföretaget lämnar byggarbets
platsen. Eventuella justeringar ingår i projekttiden. 
Dessutom ingår en slutbesiktning och åtgärder efter 
besiktningen. Garantiarbeten som uppkommer efter 
att företaget lämnat byggarbetsplatsen ingår normalt 
inte i projekttiden. Tillfälliga avbrott på grund av 
väder, materialbrist, arbetskraftsproblem etc. ska räk
nas in i projektets löptid. 

Utländska bemanningsföretag
Ett bemanningsföretags kärnverksamhet består i att 
skaffa uppdrag, rekrytera personal och bemanna upp
dragen. Ett utländskt företag som bedriver beman
ningsverksamhet från en stadigvarande plats i Sverige 
har därför ett fast driftställe här, förutsatt att övriga 
villkor är uppfyllda.

Beroende representant 
Ett utländskt företag kan ha ett fast driftställe i Sve
rige även om det inte har någon stadigvarande plats 
som verksamheten helt eller delvis bedrivs från. Det 
räknas som ett fast driftställe om en person är verk
sam för ett utländskt företag i Sverige och har en full
makt som han eller hon regelbundet använder för att 
ingå avtal för det utländska företagets räkning. En 
sådan person kallas beroende representant och kan 
exempelvis vara en anställd eller en uppdragstagare. 

Du kan läsa mer om fast driftställe på Skatteverkets 
webbplats www.skatteverket.se/fastdriftstalle.
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Ansöka om F-skatt
Som utländsk företagare verksam i Sverige kan du 
ansöka om att bli godkänd för Fskatt hos Skatte
verket. 

• Egenföretagare med Fskatt: den som betalar dig 
för ett arbete ska inte betala arbetsgivaravgifter och 
inte heller dra av skatt. I stället är det du själv som 
betalar in dina eventuella sociala avgifter och preli
minära skatt.

• Egenföretagare utan Fskatt: den som betalar dig 
för ett arbete ska betala arbetsgivaravgifter och dra 
av preliminär skatt. Utbetalaren är skyldig att 
betala arbetsgivaravgifter oavsett om du har ett fast 
driftställe i Sverige eller inte. Utbetalaren är dock 
inte skyldig att dra av preliminär skatt om du sak
nar fast driftställe i Sverige.

Du kan ansöka om godkännande för Fskatt även om 
du är utsänd för att arbeta här kortare tid. För att få 
ett godkännande måste du kunna visa att du inte har 
skulder för skatter eller socialavgifter i ditt hemland. 
Det visar du i första hand med intyg från vederbörlig 
myndighet i det land där du varit bosatt eller vistats 
de senast två åren (skuldfrihetsintyg) eller på annat 
sätt. 

Om Skatteverket har skickat en begäran om skuldfri
hetsintyg till en fysisk person som hör hemma i ett 
land inom EU/EES har Skatteverket möjlighet att 
utfärda ett tidsbegränsat beslut att skatteavdrag inte 
ska göras i avvaktan på beslut om Fskatt.

Mervärdesskatt (moms)
För att du ska ta ut moms av dina kunder krävs att 
följande förutsättningar är uppfyllda: 

• Du omsätter (säljer) varor eller tjänster. 
• Omsättningen (försäljningen) är momspliktig. 
• Omsättningen görs av dig i egenskap av beskatt

ningsbar person. 
• Omsättningen sker inom Sverige.
• Du är skattskyldig för omsättningen.

Utländsk beskattningsbar 
person
Som egenföretagare som arbetar i Sverige men inte är 
bosatt här bör du känna till begreppet ”utländsk 
beskattningsbar person” eftersom det många gånger 
avgör om du ska ta ut svensk moms av din kund. 
Utländsk beskattningsbar person innebär, när det gäl
ler egenföretagare, en fysisk person som självständigt 
bedriver en ekonomisk verksamhet men som inte har 
ett fast etableringsställe i Sverige och inte heller är 
bosatt eller vistas stadigvarande här.

Med ekonomisk verksamhet förstås varje verksamhet 
som bedrivs av en producent, en handlare eller en 

tjänsteleverantör, inklusive gruvdrift och jordbruks
verksamhet samt verksamheter inom fria och därmed 
jämställda yrken. Utnyttjande av materiella eller 
immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna 
intäkter betraktas också som ekonomisk verksamhet.

När du, i egenskap av utländsk beskattningsbar per
son, har momspliktiga försäljningar av varor eller 
tjänster i Sverige (omsättning sker i Sverige) till köpare 
som inte är beskattningsbara personer (exempelvis 
privatpersoner i Sverige) är det du som ska redovisa 
och betala moms för försäljningen, d.v.s. du måste 
vara registrerad för moms i Sverige.

Du ska även betala moms i vissa fall vid import eller 
om du gör unionsinterna förvärv. Läs mer om i vilka 
fall du kan vara skyldig att betala moms i broschyren 
The VAT Brochure (SKV 552B) i avsnittet ”When 
must I charge VAT?”.

Omvänd skattskyldighet
I vissa fall är det inte du utan din uppdragsgivare/
köpare som ska deklarera och betala momsen när du 
har momspliktig försäljning av varor eller tjänster i 
Sverige. Det kallas omvänd skattskyldighet och inne
bär att du ställer ut och skickar (utfärdar) en faktura 
utan moms med information om att det är kunden 
som ska redovisa momsen för försäljningen. Din kund 
i Sverige ska i stället beräkna en utgående moms på 
fakturabeloppet och redovisar momsen i sin moms
deklaration. 

Frivillig registrering för moms
Du kan som utländsk beskattningsbar person vid för
säljning av vissa varor och vissa fastighetstjänster till 
momsregistrerade kunder i Sverige själv begära att få 
vara skattskyldig för försäljningen i stället för att 
omvänd skattskyldighet ska gälla. En sådan begäran 
gäller för all sådan omsättning i Sverige, d.v.s. du kan 
inte välja ut enstaka försäljningar utan måste hantera 
samtliga försäljningar, av dessa varor och fastighets
tjänster till momsregistrerade kunder i Sverige, på 
samma sätt.

Registrering
Om du är skyldig att betala svensk moms måste du 
vara registrerad för moms i Sverige. Det finns dess
utom situationer då du ska vara registrerad för moms i 
Sverige trots att du inte ska betala någon moms. Läs 
mer i broschyrerna The VAT Brochure (SKV 552B) 
och VAT on foreign trade (SKV 560B).

Använd blanketten Skatteanmälan för utländska  
företagare (SKV 4632). Den finns på engelska på 
Skatteverkets webbplats. Den finns på engelska på 
www.skatteverket.se. Där finns även information 
om hur du fyller i blanketten. 
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Självbetjäning dygnet runt: 

Webbplats: skatteverket.se

Personlig service: 

Ring Skatteupplysningen,  
inom Sverige: 0771-567 567,  

från utlandet: +46 8 564 851 60

SKV 440 utgåva 1. Utgiven i maj 2015.

Mer information
För att hitta kan du använda sökfunktionen på webb
platsen, skriv in broschyrens eller blankettens nummer. 

Blanketten Skatteanmälan för utländska företagare 
(SKV 4632) finns både på svenska och på engelska 
med information om hur du ska fylla i den.

Mer information om Fskatt finns i broschyren Ftax 
card for the selfemployed (SKV 432).

Information om hur moms fungerar i Sverige hittar 
du i broschyrerna The VAT Brochure (SKV 552 B) 
och VAT on foreign trade (SKV 560 B).


