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Uppsägning av skatteavtal med Grekland 
och Portugal



Uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland

Syfte med skatteavtal är att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt

• Enligt huvudprincipen (källstatsbeskattning) ska pensioner från 

Sverige beskattas i Sverige 

• Skatteavtal med Portugal och Grekland har inneburit att vissa 

pensioner inte beskattats alls

• Regeringen har därför sagt upp skatteavtalen med dessa länder, 

från och med den 1 januari 2022 
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Från och med 1 januari 2022 

• Sverige får beskatta pensioner som tidigare varit undantagna 

‒ tjänstepensioner och tjänstepensionsförsäkringar från privat tjänst (Portugal 

och Grekland)

‒ privata pensionsförsäkringar och IPS (Grekland)

• SINK-skatt med 25 % (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta) 

• Uppsägning av avtalen påverkar inte bara pensioner utan alla 

inkomster från Sverige, t.ex. räntor och utdelningar
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E-tjänst för ansökan om 
särskild inkomstskatt (SINK)

• Tjänsten kan användas av 

‒ den som får pension från Sverige

• E-tjänsten öppnade den 1 november 

2021 för inkomståret 2022

• En e-postadress behövs för att 

kunna skapa tillfällig inloggning
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https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/ansokanomsarskildinkomstskatt.106.1c68351d170ce55452745c6.html
https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/ansokanomsarskildinkomstskatt.106.1c68351d170ce55452745c6.html


Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige m.m.



Utländska företag

och F-skatt

Särskilda uppgifter 

Skatteavdrag vid 

arbete i Sverige

Tillfälligt arbete i 

Sverige beskattas

Ekonomiskt 

arbetsgivarbegrepp

Anställda  

med utländsk 

arbetsgivare

Nya regler vid arbete i Sverige från 2021 
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Svenska företag 

• Ska göra skatteavdrag med 30 % 

från ersättning för arbete i Sverige 

till en utländsk juridisk person utan 

F-skatt

• Oavsett om det gäller ersättning 

för inhyrd arbetskraft eller annan 

ersättning för arbete i Sverige

2021-11-159

Gäller även staten, kommuner, regioner 

samt utländska företag med 

fast driftställe i Sverige

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbusinesses/preliminarytax.4.12815e4f14a62bc048f52d0.html


Vad innebär det att vara ekonomisk arbetsgivare?

Mitt företag hyr in utländsk 

arbetskraft från ett utländskt 

bemanningsföretag. 

Har vi något ansvar för de 

anställdas löner, eller kan vi betala 

ut fakturan från bemannings-

företaget som tidigare?

Ditt företag har inget skattemässigt 

ansvar för den inhyrda personalen. Det 

är den formella arbetsgivaren som ska 

göra skatteavdrag från lönerna och 

redovisa till Skatteverket.

Du ska göra skatteavdrag från 

ersättning för arbete i Sverige om 

mottagaren inte är godkänt för F-skatt 

och det saknas beslut om att 

skatteavdrag inte ska göras.
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https://skatteverket.se/foretag/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html
https://skatteverket.se/foretag/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html


Bakgrund

• Ägare och anställd i eget 

fåmansföretag

• Vistades ett år i Grenada

• Begärde skattefrihet enligt 

ettårsregeln

KRNS 2021-01-04, mål nr 3817-19

• Skattefrihet enligt ettårsregeln

om arbetet kräver vistelse i 

utlandet

• Orsakssamband mellan bolagets 

verksamhet och vistelsen i 

Grenada saknades,  

ettårsregeln var inte tillämplig

Ettårsregeln på lön från eget fåmansföretag
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/390590.html?date=2021-03-16
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/390590.html?date=2021-03-16


Tillfällig skattereduktion, budgetproposition m.m.



Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 

• Syfte: Hantera arbetskostnader till följd av pandemin

• Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster år 2021 och 2022

• Gäller för arbetsinkomster högre än 60 000 kr och lägre än 500 000 kr

• Högsta skattereduktion är 2 250 kr vid arbetsinkomster från och med 

240 000 kronor till och med 300 000 kronor 

• Reglerna gäller för beskattningsår 2021 och 2022 och börjar gälla 

1 december 2021 
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Budgetpropositionen

• Förstärkt skattereduktion på förvärvsinkomster

• Skattelättnad för avgifter till a-kassa 1 juli 2022

• En schablonmässig nedsättningen för miljöbilar införs, 1 juli 2022

• Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni, juli 
och augusti 2022

• Avskaffad reklamskatt på bland annat vissa annonser, 1 januari 2022

• Skattelättnader för cykelförmån 
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Mer information

• skatteverket.se » Rättslig vägledning

• skatteverket.se » Företag » Skatter » 

Corona ‒ information för företag, 

föreningar och offentliga aktörer

• skatteverket.se » Privat » Skatter » 

Corona – information för privatpersoner

• Skatteupplysningen 0771 – 567 567

skatteverket.se/infotraffar
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/index.html
https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html
https://skatteverket.se/privat/skatter/coronainformationforprivatpersoner.4.1c68351d170ce5545272ce3.html
https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/webbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html



