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Mål
Gränsöverskridande samarbete för att 

underlätta ekonomisk aktivitet och tillväxt i 
Norge och Sverige.

Målgrupper
Privatpersoner och företag som har 

gränsöverskridande aktiviteter.

Informationstjänsten mellan Norge och Sverige



Huvudfinansiering

Nordiska Ministerrådet 
NAV

Arbetsförmedlingen
Utrikesdepartementet Sverige

Arbeids- og sosialdepartementet Norge

Dessutom har vi över 30 samarbetspartners. 
myndigheter/organisationer/andra intressenter både i Norge och Sverige

Informationstjänsten mellan Norge och Sverige



Nätverk med kompetens

http://www.nshk.no/web/page.aspx?sid=1000
http://www.toll.no/index.htm
http://www.lo.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.regionvarmland.se/
http://www.hedmark-f.kommune.no/
http://www.lst.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.ud.se/
http://www.eidskog.kommune.no/
http://www.skatteetaten.no/
http://www.lo.no/
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
http://www.nho.no/
http://www.oresunddirekt.se/


Samordnad information från två 
länders myndigheter på ett ställe.



När du ska bedriva verksamhet i Sverige

✓Har företag i Norge och vill skicka 
personal på uppdrag i Sverige.

✓Etablera nytt företag i Sverige.

✓Lager eller filial i Sverige.

✓Exportera varor till svenska kunder.

✓Fjärrlevererbara tjänster.

✓Anlita svenska underleverantörer.

✓Anställa svenskboende.



Verksamhet i Sverige med norsk firma

1. Anmäl företaget hos Skatteverket 
och ev. Bolagsverket 
(f-skatt, ev. moms. filial eller AB?)

2. Tull & moms 
(varor, verktyg, utrustning)

3. Arbetsgivare i Sverige - Personal 
(skatt, socialförsäkring, etc.)

4. Branschkrav 
(ex: elektronisk personalliggare)



Ta kontakt med berörda myndigheter 
i landet där du bor

• Vid arbete i två länder
• Utsändning (A1-intyg)
• 183 dagar (NT1-intyg)

http://www.forsakringskassan.se/


Köpa tjänster från svenska företag

• Skillnad på om tjänst utförs i Sverige eller Norge.

• Upplysningsplikt (över 20 000 kronor)

• Enskilda firmor

Värt att tänka på



Nutidens gränslots

• Ger företagen all information som behövs 
för att ni ska kunna göra era vägval.

• Samordnad information från två länders 
myndigheter på ett ställe

• Vi lotsar till rätt instans i rätt land vid 
gränsöverskridande frågor.



www.grensetjansten.com

Ett verktyg för privatpersoner och företag





Det ska vara lätt att göra rätt!

www: www.grensetjansten.com

telefon: 62 83 21 00

e-post: info@gtm.nu

Facebook: facebook.com/grensetjansten

http://www.grensetjansten.com/
mailto:info@gtm.nu

