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Tänk på, det är 4 olika regelverk

Folkbokföring Inkomstskatt

Den anställde Företaget/

arbetsgivaren

Sociala avgifter Moms

Varor Tjänster

Köparen -

privatperson

eller 

företagare?

Typ av tjänst

Leveransväg –

export eller EU?Svensk eller norsk 

arbetsgivare?

AB

AS

HB

Enskild firma



Aktiebolag

• Aktiekapital minst 50 000 kr

• Antal ägare 

– minst 1 person eller företag

– lön och utdelning

• Bolagsskatt 22 % skatt

• Registrering

– Bolagsverket

• registrering 

• årsredovisning (bokföring)

– Skatteverket

• F-skatt, moms och arbetsgivare



Filial i Sverige

• Är en del av det norska företaget

– är inte något svenskt aktiebolag

– fast driftställe i Sverige och ska lämna svensk 

inkomstdeklaration

• Kontakta Bolagsverket

– så här skrivet Bolagsverket:



Etablering i Sverige

Norskt företag 

• Skatteanmälan för 

utländska företag  

(SKV 4632)

– Fast driftställe 

• inkomstskatt

– Arbetsgivare

• socialavgifter och 

skatteavdrag

• kontrolluppgift

– Moms

• Tullverket vid frågor om 

tull, import och export

– F-skatt

Svenskt företag 

• Företagsregistrering 

(SKV 4620)



Vad innebär det för ett utländskt företag att 

ha fast driftställe i Sverige?

• Arbetsgivaravgifter
– 31,42 % (ej fast driftställe 20,7 %)

• Bokföring

• Inkomstskatt
– betala preliminär skatt

• vinstallokering

• Skatteavdrag ska göras
– A-skatt eller SINK

• Särskild löneskatt på pensioner (SLP)
– ska betalas även om beskattningen undantas enligt 

skatteavtal

• Utländska delägare i HB/KB
– ska betala skatt i Sverige



Personalen



Vad behöver arbetsgivaren veta när den 

skickar eller hyr ut personal till Sverige?
• De anställda

– vart sov de i natt?

– vart bor de?

– har de jobbat i Sverige tidigare?

– (hyr vi ut dem eller hyr vi inte ut dem?)

– Försäkringskassan eller NAV?

• Företaget

– har vi eller kommer vi att få fast driftställe i Sverige?

– kommer vi att avlöna personalen via ett norskt eller svenskt 

företag?



Bra att känna till…

• Gränsgångare

– Bor och arbetar i kommun som gränsar mot riksgränsen

• Samordningsnummer

– Tilldelas för personer som ska beskattas men som inte är 

folkbokförda (jämförbart med norskt D-nummer)

– Personlig inställelse krävs inte

• Särskild inkomstskatt för utomlands bosatt – SINK

– Ansökan

– Definitiv källskatt på 20 %

– 0 % om lön och förmåner ska beskattas i Norge enligt 

skatteavtalet



Personalliggare

• Bygg (elektronisk)

• Fordonservice

• Frisör

• Kropps- och skönhetsvård

• Livsmedel- och tobaksgrossister

• Restaurang

• Tvätteri

Skatteverket gör besök

Sparas i två år



Kontanthandel

• Företag som säljer varor 

eller tjänster mot 

kontantbetalning eller 

kortbetalning ska ha ett 

certifierat kassaregister

• Kunden ska alltid erbjudas 

kvitto

• 4 prisbasbelopp

– 2018 = 182 000 kr inkl moms

https://samarbetsrum-skv.rsv.se/sites/s0001805/Fotoarkiv/Foton av Johan Jeppsson - Högupplösta/_MG_5361.jpg


Moms



Skattesatser moms

25% 12% 6%

Normalskattesats

Livsmedel, 
servering,
hotell och 
camping m.m.

Böcker, 
tidningar, 
teater, buss,
taxi, tåg, flyg, 
idrott m.m

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/momssatspavarorochtjanster.4.58d555751259e4d66168000409.html


Momsfria varor och tjänster

• Fastighet

• Sjukvård

• Tandvård

• Utbildning

På sidan 10 i Momsbroschyren (SKV 552) finns en 
förteckning över fler momsfria varor och tjänster



Vem ska vara momsregistrerad i 

Sverige?

• Skattskyldig till moms i Sverige

– Omsätter momspliktiga varor eller tjänster inom Sverige

• UNDANTAG: omvänd skattskyldighet för utländska företagare

– när köparen är momsregistrerad i Sverige

– Momsbefrielse vid max 30 000 kr i omsättning/år

• Frivillig momsregistrering

• Unionsinternt förvärv (EU-handel)



Guide ꟷ för dig som handlar med varor



Särskilda momsregler

• Bilar

• Byggverksamhet

• Omvänd skattskyldighet inom bland annat

– byggsektorn

– avfall och skrot

• Vinstmarginalbeskattning

– begagnade varor

– resetjänster

• ROT och RUT





Guider på www.skatteverket.se



www.verksamt.se



www.workinginsweden.se



www.nordisketax.net



Tack för i dag!
Vi finns på skatteverket.se

Skatteupplysningen +46 8 564 851 60




