
Från och med den 1 januari 2021 kan tidpunkten när den 
utländska personalen blir skattskyldig i Sverige förkortas från tidigare 

6 månader till att inträda redan efter 15 arbetsdagar i följd 
eller 45 dagar per år i Sverige.
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Behöver ni ta in utländsk personal 
för er verksamhet i Sverige?

Vare sig svaret är JA på grund av kostnadsoptimerings- eller 
kompetensskäl/specialistbehov kan ni behöva kika på skattereglerna 
om ekonomisk arbetsgivare som införs i Sverige den 1 januari 2021. 

Frågor?
Hör gärna av dig till din 
kontaktperson på PwC 
eller någon av nedan 
kontaktpersoner. 

PwC Stockholm
Lillon Lindberg
070-929 31 77
lillon.lindberg@pwc.com 

Miya Dyme
073-860 17 83
miya.dyme@pwc.com

PwC Göteborg
Örjan Berg
orjan.berg@pwc.com
072-980 97 55

PwC Örebro/Jönköping
Johanna Glimmerbeck
010-212 47 41
johanna.glimmerbeck@pwc.com 

PwC Malmö
Evelina Kerr
072-8809957
evelina.kerr@pwc.com 

Den tidigare skattefördelaktiga och smidiga ventilen att ta in utländsk 
arbetskraft på korttidsuppdrag (upp till cirka 6 månader) försvinner vid 
årsskiftet. De nya reglerna gäller oavsett om ni anlitar utländska 
egenföretagare eller hyr in kompetens via exempelvis ett utländskt 
bemanningsföretag eller en underleverantör. 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 33 kontor  runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället 
och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala  som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra  
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000  medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela 
kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara  lösningar för våra kunder.
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● När blir personalen skattskyldig i Sverige? 

● Vad innebär detta för personalen (dubbelbeskattning)? 

● Vad måste den utländska arbetsgivaren/uppdragstagaren göra i 
Sverige (registrering och rapportering i Sverige m.m.)?

● Hur påverkar skyldigheterna i Sverige era kostnadskalkyler för projekt 
framåt?

● Vad händer om man bortser från det nya regelverket och fortsätter 
som tidigare?

● Är den utländska personalen villig att arbeta i Sverige med den 
tidigarelagda skattskyldigheten? Hur säkrar man 
kompetensförsörjningen framåt?

● Har ni koll på antalet dagar den utländska personalen spenderar i 
Sverige? Behövs hjälp att få den kollen?

Beroende på intresse tänkte vi 
ha ett kortare kostnadsfritt 
webinar (ca 30 min inkl Q&A) 
på ovan ämne där vi 
presenterar våra tankar från ett 
generellt och praktiskt 
perspektiv tillsammans med 
våra skattespecialister - är du 
intresserad av att delta? Anmäl 
dig till evelina.kerr@pwc.com  

Ovan är exempel på frågor som uppstår, för er kanske det finns 
fler och andra prioriterade frågor. Vi diskuterar gärna hur man kan 
se över er specifika process och göra små justeringar (med 
anpassning till de nya reglerna i Sverige) för att säkra att ni har en 
fungerande modell efter årsskiftet. 

Är du redan kund hos PwC, hör av dig till din kontaktperson så 
diskuterar vi vidare. 

Är du inte kund hos PwC; kontakta då X så ser vi hur vi kan hjälpa 
dig.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 33 kontor  runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället 
och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala  som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra  
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000  medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela 
kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara  lösningar för våra kunder.
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Med de nya reglerna uppstår en rad frågor att klargöras 
med er arbetskraft och eventuella underleverantörer eller 
bemanningsföretag (som arbetsgivare) i utlandet;
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