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Sammanfattning 

Beskattning spelar allt större roll i människors migrationsbeslut. Flera länder har infört 

skattelättnader för vissa kategorier av utländska arbetstagare i syfte att göra sig mer attraktiva 

för kvalificerad utländsk arbetskraft. År 2000 införde Sverige skattelättnader för utländska 

experter, forskare och nyckelpersoner, den s.k. expertskatten. Syftet med reglerna om 

expertbeskattning är att Sverige ska kunna attrahera kvalificerad utländsk personal och 

därmed stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom att främja forskning och 

produktutveckling. År 2012 genomgick skattereglerna en förändring, när ett beloppskriterium 

infördes. Reglerna om expertbeskattning väckte en del kritik för bl.a. sin bristande 

förutsebarhet; och även införandet av beloppskriteriet föranledde en del komplikationer vid 

tillämpningen.   

År 2009 antog Europeiska unionens råd ett s.k. blåkortsdirektiv. Direktivet syftar till att 

främja arbetskraftsinvandring av högkvalificerad utländsk personal till EU och därmed till att 

stärka unionens konkurrens- och attraktionskraft.  

Uppsatsen syftar till att utreda huruvida de svenska reglerna om expertbeskattning lever upp 

till sina ändamål samt att analysera dessa i ljuset av blåkortsdirektivet och ökad global 

konkurrens om kvalificerad utländsk arbetskraft. Genom att analysera praxis och doktrin, 

lyfter vi fram problematiken med expertskattereglernas tillämpning både före och efter 

införandet av beloppskriteriet. Reglerna om expertbeskattning studeras enskilt och 

tillsammans med bestämmelserna i blåkortsdirektivet. Vi konstaterar att det samordnade 

antagningssystemet samt en gemensam rad rättigheter (bl.a. likabehandling i fråga om 

skatteförmåner) som beviljas de högkvalificerade utländska arbetstagarna innebär att 

beskattningen kommer att spela allt större roll i Sveriges förmåga att attrahera kvalificerad 

utländsk arbetskraft. Vi utvärderar reglerna om expertbeskattning med hjälp av 

skatteteoretiska principer och fastställer att reglerna strider mot likformighetsprincipen och 

skatteförmågeprincipen men kan rättfärdigas med hjälp av intresseprincipen. Vi konstaterar 

att beloppskriteriet samt avsaknaden av objektiva kriterier vid tillämpningen av 

bestämmelserna i expertskattereglerna, utesluter många kvalificerade utländska arbetstagare 

från möjligheten att erhålla skattelättnad. 

  



 
 

Abstract 

Taxation plays an increasing role in people’s migration decision. Many countries have 

introduced targeted tax concessions for certain categories of foreign workers in order to 

become more competitive destinations for high-skilled workers. Sweden has adopted a tax 

relief legislation for foreign experts, researches and key personnel (hereinafter expert tax) by 

the year of 2000. The legislation aims at attracting qualified foreign labour and strengthening 

Sweden’s competitiveness through promotion of research and product development. 2012 a 

new wage criteria, that supplemented the existing rules, was introduced. Tax concessions have 

been widely criticized for the lack of predictability; even after the introduction of the wage 

criteria several complications in the application of the rules were observed. 

2009 the Council of the European Union adopted a so called Blue Card directive. The 

directive aims at promoting migration of high-skilled foreign personnel to the European 

Union and thereby to strengthen union’s competitiveness and attractiveness.  

The aim of this thesis is to investigate whether expert tax lives up to its purpose and to 

analyze it in the light of Blue Card directive and increased global competitiveness to attract 

highly qualified foreign labour. Through analysis of practice and doctrine we highlight the 

problems related to rules’ application both before and after the introduction of the wage 

criteria. Expert tax is studied independently and together with the provisions of the Blue Card 

directive. We argue that the common rules on entry and the scope of rights (including tax 

benefits) granted to the highly qualified employees through the Blue Card directive mean the 

taxation will play an increased role in Sweden’s capacity to attract highly qualified foreign 

labour. We evaluate tax relief legislation using taxation principles and ascertain that they are 

contrary to the principle of uniformity and the ability-to-pay principle but can be justified by 

the principle of interest. We argue that wage criteria and the lack of objective criteria in the 

application of the tax relief provisions exclude many highly qualified workers from receiving 

the concession.  
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Kapitel 1. Inledning 

 

Internationell migration har blivit en viktig del i den moderna världen. I dagens alltmer 

globaliserade ekonomi strävar de utvecklade länderna efter att stärka sin konkurrenskraft och 

rädda sina välfärdssystem som befinner sig i riskzonen pga. demografiska förändringar. Den 

ökande globala konkurrensen om högkvalificerad utländsk arbetskraft ger oss ett incitament 

att granska de instrument som olika länder använder sig av för att attrahera utländsk 

arbetskraft samt att analysera de rättigheter som utländska arbetstagare beviljas av staterna. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Med en utveckling mot en alltmer global arbetsmarknad där arbetskraften blir mer rörlig och 

konkurrensen om kvalificerad personal ökar, ställs också ökade krav på att Sverige ska vara 

attraktivt för arbetskraftsmigranter.
1
 Sveriges möjligheter att attrahera kvalificerad utländsk 

arbetskraft är avgörande för svenska företags och universitets kompetensförsörjning och 

konkurrenskraft.
2
 Oxford Research poängterar att policyområdena migration, skatter, 

utbildning och arbetsmarknad har särskild betydelse för i vilken utsträckning Sverige ska 

kunna klara behovet av arbetskraft i framtiden.
3
 

Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Det har därför befarats att Sverige skulle 

missgynnas i konkurrensen om kvalificerad arbetskraft.
4
 En utländsk arbetstagare som har sin 

skattemässiga hemvist i Sverige blir obegränsat skattskyldig i Sverige. Samtidigt innebär 

högkvalificerade arbetstagare minimal kostnad för värdlandet, eftersom deras utbildning inte 

behöver finansieras av värdlandet, till skillnad från nationell högkvalificerad arbetskraft.
5
 

Dessutom lämnar många migranter Sverige innan något vårdbehov uppstår, och därmed blir 

vårdkostnader inte aktuella.
6
 Således innebär utbildade arbetskraftsinvandrare, som redan har 

ett jobb när de kommer till Sverige, ett omedelbart tillskott för statskassan.
7
 

                                                           
1
 SOU 2011:28 s.222. 

2
 Oxford Research, 2009, Är Sverige attraktiv?2009, s. 9. 

3
 Oxford Research, 2009, s. 9. 

4
 Björkman, B., 2012, Expertskatten mjukas upp – men nya tillämpningsproblem, Skattenytt 2012, s. 2. 

5
 OECD, 2011a, The Taxation of Mobile High-Skilled Workers i Taxation and Employment, OECD Publishing, s. 

134. 
6
 SOU 2011:28, s. 227. 

7
 SOU 2011:28, s. 227. 
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Flera stater tillämpar särskild och lägre skatt för utländska arbetstagarna i syfte att göra sig 

mer attraktiva för särskilda kategorier av utländsk arbetskraft.
8
 Sverige är inte ett undantag. 

År 2000 infördes skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner, den s.k. 

expertskatten. Reglerna om skattelättnader finns intagna i 11 kap. 22 och 23 §§ 

Inkomstskattelagen (1999:1229)
9
. Ett viktigt tillägg till reglerna om expertbeskattning trädde i 

kraft den 1 januari 2012. Tillägget innebär att expertbeskattningen tillämpas för utländska 

arbetstagare, när hans eller hennes lön och annan ersättning för arbetet i Sverige under hela 

anställningen överstiger två prisbasbelopp per månad.  

Regeringen motiverade behovet att införa skattelättnader för utländska arbetstagare med att 

poängtera att flera av avgifterna och skatterna som tas ut av lönen aldrig skulle komma de 

utländska arbetstagarna tillgodo.
10

 Denna synpunkt lyfter även Kommittén för cirkulär 

migration och utveckling fram i sitt slutbetänkande ”Cirkulär migration och utveckling”. 

Kommittén poängterar att många migranter upplever att de inte på samma sätt som personer 

som lever hela sitt liv i Sverige får tillbaka transfereringar från socialförsäkringssystem i 

samma utsträckning som de betalar skatter och avgifter.
11

 

Expertskatten har varit föremål för en inte obetydlig kritik och kritiken har framförts från flera 

olika håll.
12

 Mattias Dahlberg hävdar att kritiken å ena sidan handlade om att expertskatten 

visar att Sverige har en alltför hög skattenivå i internationell jämförelse.
13

 Å andra sidan har 

det hävdats att expertskatten är orättvis eftersom utländska experter beskattas lindrigare än 

vad som är fallet för andra obegränsat skattskyldiga.
14

 Institutet för Tillväxtpolitiska Studier 

(ITPS) gjorde en utvärdering av expertskatten avseende huruvida expertskatten har bidragit 

till att locka experter till Sverige. Slutsatserna i utvärderingen visade att Sveriges förmåga att 

attrahera utländsk kompetens inte påverkats av expertskatten i någon större utsträckning. 

Enligt ITPS är anledningen till detta reglernas bristande förutsebarhet, dvs. att skattelättnader 

inte går att garantera innan anställning är gjord.
15

 

2013 införlivades EU:s direktiv (2009/50/EG) om villkor för tredjelandsmedborgares inresa 

och vistelse för högkvalificerad anställning, det s.k. blåkortsdirektivet, i Sveriges lagstiftning. 

                                                           
8
 SOU 2010:40, s. 140. 

9
 Hädanefter IL.  

10
 Prop. 2000/01:12, s. 18. 

11
 SOU 2011:28, s. 226. 

12
 Dahlberg, M., 2012, Internationell beskattning, Studentlitteratur, s. 79. 

13
Dahlberg, M., 2012, s. 79. 

14
 Dahlberg, M., 2012, s. 79. 

15
 Ericsson, T. & Jonsson, G., 2006, Utvärdering av expertskatten, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, s. 36. 
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Syftet med direktivet var att stärka EU:s konkurrenskraft i linje med Lissabonstrategin
16

 och 

att förbättra EU:s förmåga att attrahera, och vid behov behålla, arbetstagare från tredje land 

som utför högkvalificerat arbete inom unionen. Direktivet främjar dessutom arbetstagarens 

rörlighet inom den gemensamma marknaden. Genom blåkortsdirektivet infördes ett 

samordnat antagningssystem för högkvalificerade tredjelandsmedborgare samt en rad 

rättigheter som gäller för innehavare av ett blå kort inom hela EU. 

Blåkortsdirektivets bestämmelser finns intagna i 6a kap. Utlänningslagen (2005:716). 

Sveriges Utlänningslag har uppmärksammats som ett av de mest liberala 

arbetskraftsinvandringssystem bland OECD-länderna.
17

  

En annan tendens avseende migration som har uppmärksammats flitigt på såväl EU-nivå som 

nationell nivå är s.k. cirkulär migration. Cirkulär migration erkänns alltmer som en form av 

migration som kan, om den hanteras väl, hjälpa till att matcha utbud och efterfrågan av 

arbetskraft på internationell nivå.
18

 Lägre skattesatser och utbetalning av pensioner utanför 

EU:s medlemsstater ses som de rättigheter som underlättar cirkulär migration.
19

 

OECD prognostiserar att skatteskillnader kommer att spela en allt viktigare roll vid 

människornas val av destinationsland pga. den ökade rörligheten av högkvalificerade 

arbetstagare.
20

 Flera studier har visat att personer med hög inkomst föredrar att flytta till 

regioner med lägre beskattning.
21

 Egger och Radulescu betonar att nettolöner uppenbarligen 

är en viktig faktor för individens beslut att flytta.
22

 Pirttilä och Selin poängterar att lägre skatt 

på arbete attraherar högutbildade individer, även om detta inte är den enda faktorn som är 

avgörande för deras beslut att migrera.
23

 

Således spelar beskattningen en alltmer större roll i migrationsprocesser. Expertskattereglerna 

kan därför läsas mot bakgrund av blåkortsdirektivet. Vi syftar i första hand till att utvärdera 

                                                           
16

 EU:s övergripande mål att bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i 
världen år 2010. Ersattes med EU-2020 strategi. 
17

 OECD, 2011b, Recruiting Immigrant Workers Sweden 2011, OECD Publishing, s. 32. 
18

 KOM (2007) 248 slutlig, Meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska 
unionen och tredjeländer, s. 9. 
19

 European Migration Network, 2011, Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current 
policypractice and future options in EU Member States, EMN Synthesis Report, s. 46. 
20

 OECD 2011a, s. 125. 
21

 Hercog, M., 2008, The role of the state in attracting highly-skilled migrants, EIPAScope, 2008 (3), s. 3. 
22

 Egger, P. & Radulescu, D.M., 2009, The Influence of Labour Taxes on the Migration of Skilled Workers, World 
Economy, 2009, 32:9, s. 1365. 
23

 Pirttilä, J. & Selin, H., 2011, Tax Policy and Employment: How Does the Swedish System Fare, Uppsala Center 
for Fiscal Studies, Working Paper 2011:2, s. 26. 
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huruvida expertskattereglerna i dess nuvarande utformning lever upp till de utmaningar som 

Sverige ställs inför, nämligen ökad konkurrens för att attrahera utländsk arbetskraft.  

För att ett skattesystem ska anses vara legitimt bör det innefatta vissa önskvärda egenskaper: 

det ska vara effektivt, rättvist, transparent och administrativt hanterbart.
24

 I andra hand ämnar 

vi således att utvärdera huruvida expertskattereglerna i deras nuvarande utformning beaktar 

dessa krav. Slutligen ämnar vi föra ett resonemang om expertskattereglernas förenlighet med 

skatteteoretiska principer.
25

 

 

1.2. Problemformulering 

 

Huvudfrågor: 

 Lever expertskattereglerna upp till sitt ändamål sett mot bakgrund av 

blåkortsdirektivet samt ökad global konkurrens om högkvalificerad utländsk 

arbetskraft? 

 Vilka förändringar av reglerna om expertbeskattning är teoretiskt tänkbara? 

 

Delfrågor: 

 Vad är syftet med blåkortsdirektivet och hur har det implementerats i svensk rätt? 

 Vilka beskattningsregler gäller för utländska arbetstagare i Sverige och vad är syftet 

med expertskattereglerna? 

 Vilka bestämmelser i direktivet kan vara av betydelse vid tillämpningen av 

expertskattereglerna? 

 Vilka tillämpningsproblem finns det avseende reglerna om expertskatt? 

 

1.3. Syfte och avgränsningar 

 

Med hänsyn till det ovan nämnda ämnar vi applicera den senaste ändringen inom 

migrationspolitiken, blåkortsdirektivet, på gällande regelverk som avser skattelättnader för 

vissa kategorier av utländska arbetstagare. Vårt syfte är således att göra en de lege lata-

                                                           
24

 Ericsson, T. & Jonsson, G., 2006, s. 19. 
25

 Se avsnitt 1.5. 
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undersökning avseende beskattning av utländsk arbetskraft i Sverige samt utvärdera reglerna 

om expertbeskattning mot bakgrund av blåkortsdirektivet. Dessutom ämnar vi utreda vilka 

skatteteoretiska principer expertskattereglerna grundas på.  

Vi skulle särskilt vilja påpeka att vi inte kommer att beröra frågan om skattelättnader för 

kapitalinkomst, som används för att locka utländska direktinvesteringar; vi kommer enbart att 

fokusera på inkomst av tjänst.  

I skrivande stund har fortfarande inte alla medlemsländer implementerat blåkortsdirektivet. Vi 

kommer inte att använda oss av statistik som visar antalet beviljade blå kort. Vårt syfte är inte 

att utvärdera den faktiska tillämpningen av direktivets regler, utan vårt syfte är att analysera, 

ur teoretisk synvinkel, hur rättsreglerna från olika rättsområden kan utvärderas i ljuset av 

varandra.  

Denna uppsats är främst riktad till jurister samt intresserade i skatte- och migrationsfrågor.  

 

1.4. Metod och material 

 

För att uppnå vårt syfte tillämpar vi den rättsdogmatiska metoden. Vi fastställer rättsläget 

avseende beskattningen av utländsk arbetskraft genom att systematisera och tolka innehållet i 

relevanta källor. Genom rättskälleläran kan vi avgöra vilka källor som vi bör använda samt 

vilken inbördes ordning de bör tilldelas. Där lagtexten inte ger oss tillräcklig vägledning 

vänder vi oss till förarbeten och praxis.  

I första hand tillämpar vi teleologisk tolkning eftersom vårt huvudsakliga syfte är att analysera 

reglernas ändamål samt fastställa huruvida dessa ändamål är förenliga med varandra. 

Vi börjar vår utredning med att undersöka blåkortsdirektivet, dvs. vi ska fastställa direktivets 

ändamål och analysera direktivets bestämmelser genom att kartlägga dess utveckling. I andra 

hand ska vi använda oss av historisk tolkning, som är en lämplig metod för att fastställa EU-

lagstiftarens syfte med en viss rättsakt, eftersom det saknas förarbeten (enligt svensk 

rättstradition) till EU:s rättsakter.
26

  

                                                           
26

 Bernitz, U., Heuman, L., et al., 2012, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts juridik, 
s.73-74.  
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Därefter undersöker vi vad blåkortsdirektivet har för inverkan på svensk rätt genom att 

granska de förarbeten som föregick direktivets implementering. Vidare undersöker vi det 

gällande nationella regelverket avseende beskattning av utländsk arbetskraft. Här tilldelas 

reglerna om expertskatt störst betydelse. För att skapa en mer fullständig bild i den frågan, 

kommer vi att belysa Sveriges regelverk ur ett internationellt perspektiv.  

Analys av expertskattereglerna sker dessutom i ljuset av konceptet cirkulär migration, som är 

ett av EU:s främsta strategier avseende arbetskraftsinvandring. Därmed inkluderar vårt arbete 

en viss statsvetenskaplig ansats. 

 

1.5. Teoretiskt ramverk 

 

Innan vi preciserar vårt val av skatteteoretiska principer, vill vi föra ett kort resonemang om 

vad en princip är. Som Kari S. Tikka uttrycker det, medan normerna liknar järnvägsspår, som 

man kan följa eller inte följa, är principerna snarare “optimeringsuppmaningar som leder till 

övervägande och balansering”
27

. Principer bidrar i skatterätten till att den rättsliga 

argumentationen blir mer rationell och att systemet stärks genom att bli mer 

sammanhängande.
28

 Eftersom skatterättens regelsystem är mycket omfattande samt ändras i 

snabb takt, bidrar användningen av principer till att skapa och upprätthålla konsekventa och 

klara linjer vid tolkningen av skattelagstiftningen.
29

 Därmed kommer utvärderingen av ett 

regelverk med hjälp av skatteteoretiska principer att hjälpa oss identifiera syftet med 

regelverket samt utvärdera hur den eventuella utvecklingen kan gå till. 

Huvudprincipen för 1990/91 års skattereform är likformig beskattning, dvs. alla typer av 

inkomster ska beskattas med samma skattesats oavsett hur de uppstått. 

Likformighetsprincipen syftar till att utforma beskattningen så att den blir likformig och 

därmed även rättvis.
30

 Man kan ställa likformighetsprincipen i relation till horisontell rättvisa, 

dvs. att personer med lika stor inkomst ska betala lika mycket skatt.
31

 

                                                           
27

 Tikka, K.S., 2003, Om likheten vid personbeskattningen: ett önsketänkande eller en rättslig norm? I Festskrift 
till Gustaf Lindencrona, Norstedts juridik, s. 519. 
28

 Tikka, K.S., 2004, Om principer vid tolkningen av skattelag, Skattenytt 2004, s. 663. 
29

 Tikka, K.S., 2004, s. 663. 
30

 Hiort af Ornäs, L., 2011, Skatterätt, Liber, s. 20. 
31

 Hiort af Ornäs, L., 2011, s. 20. 
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Betalningsförmågeprincipen, även kallad skatteförmågeprincipen, innebär att skatten ska 

betalas efter skattebetalarens förmåga, dvs. baserat på inkomsten.
32

 

Betalningsförmågeprincipen syftar till vertikal rättvisa genom att den som har högre 

skatteförmåga ska betala mer i skatt än de som har lägre skatteförmåga. Principen 

upprätthåller rättvisa genom att bördan av skattebetalning fördelas rättvist efter förmågan 

(progressiv skatteskala).
33

  

Sveriges skattesystem är baserat på betalningsförmågeprincipen.
34

 Ekonomen Knut Wicksell 

ifrågasatte denna princip redan år 1896. Wicksell hävdar att från synpunkten av den allmänna 

solidariteten och kärleken till nästa, så medverkar man ofta till finansiering av sådana utgifter, 

som inte leder till någon omedelbar fördel för egen räkning. ”Vänskapen varar ju längst 

genom gåvor och gengåvor”
35

, poängterar Wicksell. Det är dock en helt annan sak att bli 

tvingad till sådana utgifter, eller ”bidrag” som Wicksell kallar det.
36

 “Det förefaller ju att vara 

en uppenbar orättvisa, om någon skulle nödgas medverka till finansieringen av åtgärder som 

inte gagnar hans välförstådda intressen, utan kanske rent av går stick i stäv mot dessa”
37

. 

Wicksell förespråkar den s.k. intresseprincipen, som innebär att skatten ska betalas efter den 

nytta som erhålls från det skatten finansierar.
38

 

Robert Påhlsson uppmärksammar reglerna om skattelättnader som ett exempel på olika 

behandling av fall vilka normalt uppfattas som lika.
39

 Om skattelättnad beviljas, betalar 

arbetstagaren mindre i skatt, trots sin högre skatteförmåga. Expertskattereglerna är därmed ett 

undantag från betalningsförmågeprincipen. Regeringen motiverade behovet att införa 

skattelättnader för vissa kategorier arbetstagare genom att påpeka att flera av avgifterna och 

skatterna som tas utav lönen aldrig skulle komma de utländska arbetstagarna tillgodo. Det här 

är enligt vår bedömning ett uttryck av intresseprincipen. Reglerna om expertbeskattning är 

därmed en komplex företeelse som vi anser är nödvändig att utvärdera med hjälp av dessa 

principer för att undvika en ensidig analys.  

 

                                                           
32

 Hiort af Ornäs, L., 2011, s. 21. 
33

 Lodin, S-O., Lindenkrona, G., et al., 2013, Inkomstkatt – en läro- och handbok i skatterätt, Studentlitteratur, s. 
31.  
34

 Tjernberg, M., 2010, The laws of undocumented migration, European Journal of Migration and Law 2010, 
12:2, s. 161. 
35

 Wicksell, K., 1987, Om en ny princip för rättvis beskattning, Ratio, s. 52.  
36

 Wicksell, K., 1987, s. 52.  
37

 Wicksell, K., 1987, s. 49-50. 
38

 Lodin, S-O., Lindenkrona, G., et al., 2013, s. 30. 
39

 Påhlsson, R., 2004, Om likhet inför skattelag, Skattenytt, s. 669. 
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1.6. Disposition 

 

Vi inleder med att beskriva blåkortsdirektivets syfte samt hur direktivet är implementerat i 

svensk rätt. Fokus ligger framförallt på tre aspekter: inresevillkor, rättigheter samt främjande 

av cirkulär migration. I tredje kapitlet berörs frågan om beskattning av utländsk arbetskraft i 

Sverige samt ges en kortare sammanfattning av reglerna som gäller skattelättnader i andra 

länder. Därefter belyser vi frågan om expertskattereglernas uppkomst samt beskriver reglernas 

nuvarande utformning. I kapitel fyra utvärderar vi reglerna om expertbeskattning genom att 

utreda hur dessa blev berörda i praxis. Slutligen analyserar vi expertskattereglerna mot 

bakgrund av blåkortsdirektivet samt utvärderar dessa med hjälp av skatteteoretiska principer. 
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Kapitel 2. The “global war for talent”
40

 

 

Lucie Cerna, migrationsforskaren vid universitetet i Oxford, poängterar att den globala 

konkurrensen om talang har intensifierats under senare år.
41

 Såväl EU som de enskilda 

europeiska länderna försöker genom reformer locka till sig ”the best and brightest”
42

. 

Blåkortsdirektivet är ett av de senaste regelverken avsett för att attrahera utländsk arbetskraft 

till EU i syfte att stärka unionens konkurrenskraft på den globala marknaden.  

Direktivet är en av de olika formerna av lagstiftningsinstrument, som finns fastslagna i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Direktivet är bindande för varje 

medlemsstat till vilken det är riktat, men det är de nationella myndigheterna som bestämmer 

form och tillvägagångssättet för genomförandet av direktivet (FEUF art. 288). Det innebär att 

medlemsstaten inom en viss tidsgräns måste implementera direktivet i den nationella 

rättsordningen.
43

 

Europeiska kommissionen poängterar att direktivet är ett lämpligt instrument för 

genomförande av de gemensamma åtgärderna avseende de högkvalificerade arbetstagarnas 

inresa och vistelse.
44

 Direktivet fastställer minimikrav, men ger medlemsstaterna flexibilitet 

när det gäller arbetsmarknadens behov och den rättsliga ramen.
45

 

I nästa avsnitt introducerar vi hur blåkortsdirektivet har uppkommit för att bekanta läsaren 

med själva direktivet. 

 

2.1. Blåkortsdirektivet 

 

Europeiska Unionen är inte den populäraste destinationen för högkvalificerad utländsk 

arbetskraft. Statistiken visar att EU i första hand tagit emot okvalificerade och 

medelkvalificerade arbetare från Maghreb-området
46

 (87 procent av dessa invandrare), medan 

                                                           
40

 Cerna, L., 2010, The EU Blue Card: A Bridge Too Far?, ECPR Pan-European Conference on EU Politics, Porto, 
2010, s. 2. 
41

 Cerna, L., 2010. 
42

 Cerna, L., 2010, s.2. 
43

 Bernitz, U., et al., 2012, s. 67. 
44

 KOM (2007) 637, slutlig, Förslag till Rådets Direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
för högkvalificerad anställning, s. 8. 
45

 KOM (2007) 637, s. 8. 
46

 Marocko, Algeriet och Tunisien. 
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54 procent av de högkvalificerade arbetstagarna från dessa länder vistas i USA eller Kanada.
47

 

Kommissionen uppmärksammade att EU:s attraktivitet för högutbildade arbetare led av det 

faktum att högkvalificerade arbetstagare möttes av 27 olika system för handläggning av 

ansökningar om inresa samt att det saknades möjligheter för att lättare förflytta sig från en 

medlemsstat till en annan för att söka arbete.
48

 Följaktligen syftar blåkortsdirektivet till att 

åtgärda dessa brister och stärka EU:s attraktionskraft. 

Idén till blåkortsdirektivet lades fram under det Europeiska rådets möte i Tammerfors år 1999. 

Den grundläggande idén var att medborgare från tredjeländer lättare skulle kunna migrera till 

en medlemsstat och därmed gynna landets ekonomi.
49

 Kommissionen gav ut ett förslag om 

villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som 

anställd eller egenföretagare
50

, men fick inte något positivt mottagande från 

medlemsländerna. Medlemsländerna kunde inte enas och till slut kasserades förslaget. 

Nästa försök till en gemensam migrationspolitik kom inom ramen för Haagprogrammet år 

2004, där vikten av att ha en gemensam plan för arbetskraftsinvandring och dess innebörd för 

unionens ekonomi framhävdes.  En grönbok
51

 skulle presenteras under 2005 gällande 

strategin för att främja arbetskraftsinvandring. Under januari månad år 2005 kom den gröna 

boken och berörde hur EU skulle gå tillväga för att hantera arbetskraftsinvandring.
52

 

Responsen var positiv och visade ett allmänt stöd för ett gemensamt regelverk gällande 

arbetskraftsinvandring. Arbetstagarna hade delats upp i olika kategorier där enbart vissa typer 

av arbetstagare var representerade. 

Europeiska rådet tog i december år 2006 beslutet om att en rad åtgärder skulle vidtas under år 

2007 för att hjälpa medlemsstater att möta nuvarande och framtida behov av arbetskraft. I 

förslaget som kom år 2007 framkom det att ett gemensamt regelverk gällande två specifika 

kategorier av arbetstagare, högkvalificerade samt säsongsarbetare, var nödvändigt. Enligt 

förslaget var dessa kategorier av störst värde för EU:s framtida konkurrenskraft. Vidare 

                                                           
47

 KOM (2007) 637, s. 3. 
48

 KOM (2007) 637, s. 3. 
49

 Europeiska Rådet i Tammerfors, Ordförandeskapets Slutsatser, den 15-16 Oktober 1999.  
50

 KOM (2001) 386 slutlig, Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i 
syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare. 
51

 En grönbok är ett dokument som offentliggörs av Europeiska kommissionen med syfte att skapa diskussion i 
en särskild fråga. 
52

 KOM (2005) 669 slutlig, Meddelande om en strategisk plan för laglig migration. 
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framkom det även att medlemsstaterna önskade en obyråkratisk, enkel och flexibel lösning till 

arbetskraftinvandringen.
53

 

Den slutgiltiga versionen av direktivet kom 25 maj år 2009 och skulle implementeras av 

medlemsstaterna inom 2 år. Blåkortsdirektivet gäller inte för medlemsstaterna Danmark, 

Irland och Storbritannien.
54

  

Direktivet implementerades i svensk rätt den 1 juli 2013. Lagar som ändrades i samband med 

implementeringen av blåkortsdirektivet var Utlänningslagen (2005:716), Lagen (1991:572) 

om särskild utlänningskontroll, Studiestödslagen (1999:1395) samt Socialförsäkringsbalken 

(2010:110). 

Det ligger utanför uppsatsens gränser att gå igenom direktivets samtliga bestämmelser. Vi 

kommer att fokusera endast på de bestämmelser som är av väsentlig betydelse för uppsatsens 

syfte. Därför kommer vi framförallt uppmärksamma inresevillkoren, främjandet av cirkulär 

migration samt vissa rättigheter som blåkortsinnehavare beviljas enligt direktivet.  

 

2.1.1. Inresevillkor (Artikel 5) 

 

För att kunna erhålla ett s.k. blå kort, ska en arbetstagare inför inresan inneha ett giltigt 

anställningsavtal om minst ett år eller, i enlighet med nationell lagstiftning, ett bindande 

anställningserbjudande om minst ett års högkvalificerad anställning i den berörda 

medlemsstaten (Artikel 5 p. 1a). Den bruttolön som anges i anställningskontraktet ska vara 

minst en och en halv gång större än den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda 

medlemsstaten (Artikel 5 p. 3). 

Dessa regler har implementerats i Utlänningslag på följande sätt. För att erhålla ett blå kort 

måste utlänningen i fråga ha en högkvalificerad anställning i Sverige med en anställningstid 

om minst ett år. Dessutom ska följande förutsättningar vara uppfyllda (6a:1 Utlänningslagen):  

1. Lönen ska uppgå till minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i 

Sverige.  

                                                           
53

 KOM (2007) 637, s. 5. 
54

 Hädanefter med ”samtliga medlemsländer” avses alla medlemsländer förutom Danmark, Irland och 
Storbritannien.  
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Denna lönetröskel fastställs av Migrationsverket och för år 2013 ligger lönetröskeln på 44 700 

kr per månad.
55

 

2. Lönen och övriga anställningsvillkor ska inte vara sämre än de villkor som följer av 

svenska kollektivavtal. 

3. Utlänningen ska visa att han eller hon ansökt om heltäckande sjukförsäkring som 

gäller i tre månader från inresan i Sverige.  

4. Rekryteringsförfarandet ska vara förenligt med Sveriges åtagande inom Europeiska 

unionen.  

Det sista kravet är ett s.k. unionsföreträde, vilket innebär att det egna landets befolkning samt 

befolkningen i EU/EES och Schweiz ska ha företräde till befintliga arbetstillfällen.
56

 

Avgörande vid bedömningen om utfärdande av ett blå kort är att det finns ett underlag för 

bedömning om unionsföreträde har beaktats av arbetsgivare.
57

 

 

2.1.2. Rättigheter (Artikel 12) 

 

Kommissionen poängterar att för att kunna bemöta den ökade efterfrågan på högkvalificerad 

arbetskraft och stärka EU:s konkurrenskraft, ska den interna konkurrensen om högkvalificerad 

arbetskraft mellan medlemsstaterna elimineras.
58

 Därmed föreslog kommissionen en rad 

bestämmelser, som föreskriver blåkortsinnehavarnas likabehandling med medborgarna i den 

medlemsstat där kortet utfärdats. Likabehandling avser en rad rättigheter, som gäller inom 

hela EU. Likabehandlingen gäller i fråga om följande rättigheter: föreningsfrihet, erkännande 

av examensbevis, arbetsvillkor osv. Rättigheterna finns intagna i direktivets artikel 12.  

Kommissionens slutliga förslag till direktivet innehåller en bestämmelse om skatteförmåner, 

som kortinnehavare borde åtnjuta på samma sätt som medborgarna i medlemsstat ifråga 

(Artikel 15 p. 1h). Denna bestämmelse har dock inte tagits med i direktivets text på initiativ 

av Tyskland, Tjeckien och Ungern.
59

 Därmed ger direktivet ingen vägledning i skattefrågor, 

och medlemsstaterna utövar full suveränitet i fråga om utformning av sin beskattningspolitik, 

                                                           
55

 Migrationsverket, 2013, http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/For-EU-medborgare/EU-
blakort.html 
56

 Prop. 2012/13:148, s. 33. 
57

 Prop. 2012/13:148, s. 57. 
58

 KOM (2007) 637, s. 7. 
59

 Council of the European Union, Outcome of Proceedings – Working Party on Migration and Expulsion, 19 juni 
2008, document nummer: 9666/08, s. 22, fotnot 71.  
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som i sin tur kan användas av medlemsstaterna för att attrahera högkvalificerad utländsk 

arbetskraft.   

I skrivande stund pågår en diskussion kring implementeringen av ett nytt EU-direktiv 

(2011/98/EU) om ett enda ansökningsförfarande för vissa uppehålls- och arbetstillstånd. 

Direktivet förväntas att bli implementerat i svensk rätt den 1 juni 2014.
60

 Direktivet gäller för 

högkvalificerade arbetstagare och föreskriver likabehandling i fråga om bl.a. skatteförmåner 

(Artikel 12 p.1f). Det ligger dock utanför uppsatsens gränser att gå vidare in på det här 

direktivets bestämmelser och uppkomst. Vi anser dock att det är viktigt att illustrera den 

fullständiga bilden av rättsutvecklingen.  

 

2.1.3. Främjande av cirkulär migration (Artikel 16) 

 

Begreppet cirkulär migration har uppmärksammats alltmer i både den akademiska världen och 

i de politiska miljöerna på såväl nationell som EU-nivå. I sitt meddelande “Om cirkulär 

migration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländer” 

definierar Europeiska kommissionen cirkulär migration som migration som styrs på ett sätt 

som medger vissa möjligheter till laglig förflyttning i båda riktningarna mellan två länder.
61

 

Med detta betonar kommissionen att cirkulär migration avser styrd snarare än spontan 

rörlighet. Den Globala Kommissionen för Internationell Migration lanserade följande 

definition på cirkulär migration: ”cirkulär migration är en obehindrad förflyttning av 

människor mellan länder, på såväl tillfällig som mer permanent basis, som, när den sker 

frivilligt och är kopplad till stora arbetskraftsbehov i ursprungs- och destinationsländerna, kan 

vara förmånlig för alla inblandade”
62

. Dessutom lyfte den Globala Kommissionen fram 

cirkulär migration som ett viktigt policyredskap för att främja de positiva sambanden mellan 

migration och utveckling.
63

 

I juli 2009 tillsattes en parlamentarisk kommitté för cirkulär migration och utveckling 

(hädanefter kommittén) som fick i uppdrag att identifiera faktorer som påverkar migranternas 

möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer. Kommittén poängterar att 

skattepolitik spelar stor roll för migranternas privatekonomi och kan därför ha betydelse för 

                                                           
60

 Prop. 2013/14:153 
61

 KOM (2007) 248, s. 10 . 
62

 SOU 2010:40, s. 61 . 
63

 SOU 2010:40, s. 61. 
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den samlade uppfattningen om ett lands attraktivitet.
64

  För vissa arbetskraftsmigranter har det 

väsentlig betydelse att Sverige har ett av världens högsta skattetryck och många 

arbetskraftsinvandrare, som kanske inte planerar att stanna resten av livet i Sverige, har svårt 

att fullt ut ta till sig vad de får tillbaka av den inbetalade skatten.
65

 Det påpekas särskilt i 

utredningen att ”från den enskilde arbetskraftsmigrantens utgångspunkt, kan det uppfattas 

som om han eller hon borde kunna "få tillbaka" en del av det som har betalats in eller få en 

rabatt redan vid inbetalningen”
66

. 

Kommittén uppmärksammar att för att underlätta cirkulär migration, är det viktigt att 

upprätthålla en möjlighet för en arbetare att kunna ta med de intjänade rättigheterna vid 

flyttningen. Medan den intjänade pensionen redan är en portabel rättighet, diskuterar 

kommittén att det borde vara möjligt att under vissa förutsättningar kunna söka arbete i ett 

tredje land under tre månader med ersättning från a-kassan.
67

 Kommittén poängterar att 

politikutvecklingen i och med de nya migrationsmönstren måste utvecklas mot att 

portabiliteten av sociala rättigheter ökar.
68

 

Främjandet av cirkulär migration betonas i blåkortsdirektivets skäl 20, 21 och 22. För att 

underlätta cirkulär migration för högkvalificerade arbetstagare föreslås det i direktivet att 

förlänga perioden av bortovaro från gemenskapens territorium utan att arbetstagares rätt till 

EG-ställning som varaktig bosatt äventyras (skäl 21). Enligt artikel 16.3. ska bortovaro som 

understiger 12 på varandra följande månader och totalt inte överstiger 18 månader inte 

medföra avbrott av 5 år av laglig och oavbruten vistelse inom gemenskapens territorium. 

Denna bestämmelse infördes utan större förändringar i 5a kap. 1a § Utlänningslagen.  

  

                                                           
64

 SOU 2011:28, s. 226. 
65

 SOU 2011:28, s. 226. 
66

 SOU 2010:40, s. 140. 
67

 SOU 2011:28, s. 249. 
68

 SOU 2011:28, s. 249. 
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Kapitel 3. Beskattning av utländsk arbetskraft 

 

Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring anses vara ett av de mest liberala i världen. 

Dock räcker liberala system inte för att locka högkvalificerade arbetskraftsinvandrare, som 

har en tendens att lockas till länder med höga lönenivåer och låga skatter.
69

 OECD 

uppmärksammar att skatt kommer att spela allt större roll i människornas val av 

destinationsland pga. den ständigt ökade rörligheten. Den omständigheten kommer i sin tur att 

sätta press på regeringarnas förmåga att omfördela inkomster; och för det andra kommer det 

att ge drivkraft åt införandet av skattelättnader för högkvalificerade utländska arbetstagare.
70

 

 

3.1. Internationellt perspektiv 

 

Skattelättnader för utländsk arbetskraft fanns redan år 2011 i 16 OECD-länder.
71

 Dessa 

skattelättnader är främst inriktade mot högkvalificerad arbetskraft. Skattelättnaderna är i de 

flesta länder transparenta med klara krav över vad som krävs för att kunna erhålla dessa 

skattelättnader.
72

 Vissa länder har även väldigt generösa skattelättnader; i vissa fall upp till 90 

procent av lön undantas beskattning (så är fallet i Italien).
73

 

En del länder använder sig av en bred skattelättnad som omfattar många arbetstagare men 

som enbart gäller för en typ av inkomst. Andra länder använder sig av en smal skattelättnad 

som omfattar en viss kategori av arbetstagare med speciella kvalifikationer, men omfattar 

större del av inkomsterna. Valet av smal eller bred skattelättnad beror på landets mål med 

skattelättnaden. När ländernas mål är att attrahera högkvalificerade arbetstagare väljer 

länderna oftast att införa en smal skattelättnad som omfattar arbetsinkomst eller en allmän 

skattereduktion men kräver att vissa krav gällande kompetens är uppfyllda för att 

skattelättnaden ska kunna erhållas.
74

 

                                                           
69

 Wallen, F. & Sanandaji, N., 2012, Kampen om talangerna. En politik ör ökad invandring av högkvalificerad 
arbetskraft, Svenskt näringsliv 2012, s. 3. 
70

 OECD 2011a, s. 129. 
71

 OECD 2011a, s. 137.  
72

 OECD 2011a, s. 137. 
73

 OECD 2011a, s. 138. 
74

 OECD 2011a, s. 137. 
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Många länder med höga skattesatser använder sig av smal skattelättnad för att öka 

konkurrensen med andra länder om hög kvalificerad arbetskraft.
75

 Konkurrensmålet är ofta 

kombinerat med önskan att fånga in rätt typ av högkvalificerad arbetskraft. För att uppnå det 

sistnämna målet så smalnas kvalificeringskraven av och anpassas så att de fångar upp önskade 

kvalifikationer.
76

 

Finland, Danmark och Belgien som i likhet med Sverige införde en skattelättnad för att 

attrahera högutbildade arbetstagare har valt att enbart tillåta att en viss typ av högutbildade 

arbetstagare kan erhålla skattelättnad. Huvudsaklig fokus i dessa länder samt i Sverige är 

personer som besitter speciella kunskaper. I vissa fall är detta krav kombinerat med 

lönetrösklar. I Finland krävs en lön på 5 800 euro
77

 och uppfyllandet av kravet på 

expertkunskaper. Skattelättnaden gäller i 4 år och skattesatsen ligger på 35 procent. I 

Danmark är lönetröskeln satt något högre och ligger på 63 800 danska kronor
78

 och gäller 

nyckelpersoner och forskare. I Danmark gäller skattelättnaden i 3 eller 5 år beroende på om 

den utländske arbetstagaren väljer en skattesats på 25 procent resp. 33 procent.
79

 

I Nederländerna är skattelättnaderna mer generösa och omfattar inte enbart experter och 

forskare utan samtliga utländska medborgare som uppfyller kravet på att deras kompetens och 

kunskap är svårrekryterad eller omöjlig att finna i Nederländerna. Skattelättnaderna gäller i 10 

år. I ett flertal länder, t.ex. Österrike, Spanien och Irland, ställs inga kvalifikationskrav för att 

personen ska kunna beviljas skattelättnader.
80

 

 

3.2.  Beskattning av utländsk arbetskraft i Sverige 

 

Varje stat äger själv rätten att utforma sin beskattning.
81

 Som obegränsat skattskyldig i 

Sverige räknas den som är bosatt, stadigvarande vistas, har väsentlig anknytning eller tidigare 

har varit bosatt i Sverige (3:3 IL). I övriga fall är man begränsat skattskyldig. Eftersom ett av 

kraven för att bli beviljad ett blå kort avser ett anställningsavtal om minst ett år, så blir 

blåkortsinnehavarna obegränsat skattskyldiga i Sverige.  

                                                           
75

 OECD 2011a, s. 137. 
76

 OECD 2011a, s. 137. 
77

 Enligt dagens kurs(2014/05/02) uppgår beloppet till ca 55 800 kr (källa: Forex). 
78

 Enligt dagens kurs (2014/05/02) uppgår beloppet till ca 81 900 kr (källa: Forex). 
79

 OECD 2011a, s. 138. 
80

 OECD 2011a, s. 138. 
81

 Pelin, L., 2011, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, Studentlitteratur, s. 115. 
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I början på 2000-talet inleddes en diskussion i Sverige om skattelättnader likt de som Sveriges 

grannländer redan hade infört i sina skattesystem. Grannländerna med skattelättnaderna kunde 

te sig mer attraktiva för utländska arbetstagare och även för företag som letade efter ett nytt 

land att nyetablera sig i. Sverige hade vid införandet av skattelättnaden för nyckelpersoner 

och experter redan skattelättnad för forskare. Förslaget till att införa skattelättnader för fler 

personer än forskare ansågs därför trängande. Den personkrets som regeringen föreslog skulle 

omfattas av det nya regelverket var arbetstagare inom tekniskt avancerad och 

kunskapsintensiv verksamhet, dvs. specialister och experter inom olika områden där Sverige 

har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft.
82

 

Skattelättnaden motiverades vidare av att flera av avgifterna och skatterna som tas utav lönen 

aldrig skulle komma de utländska arbetstagarna tillgodo.
83

 Slutligen skulle skattelättnaderna 

medföra att Sverige skulle kunna konkurrera med andra länder genom främjandet av 

forskning och utveckling med hjälp av den utländska arbetskraften.
84

 

Redan under debatten gällande införandet av expertskatten diskuterades ett förslag om 

införandet av ett krav på en lägsta lönenivå, som borde vara avgörande för tillämpningen av 

bestämmelserna om skattelättnader “utom i fråga om företagsledare och andra nyckelpersoner 

och forskare”
85

. Regeringen avvisade dock förslaget med motiveringen att en fastlagd lägsta 

lönenivå skulle kunna innebära att en specialist inom ett visst område utestängs från 

tillämpningen av bestämmelserna.
86

 Regeringen ansåg att prövningen huruvida en person är 

berättigad till skattelättnad ska göras utifrån en enskild persons kompetens. Därmed kom 

reglerna om skattelättnader att omfatta tre kategorier av arbetstagare: forskare, experter och 

nyckelpersoner. Jerry Eriksson, f.d. ordförande i Forskarskattenämnden, förde liknande 

resonemang vad gällde lönen som gränsdragningsfaktor i fråga om sökandens kvalifikationer. 

Han påstod att lönenivå skulle användas med stor försiktighet vid bedömningen, eftersom det 

finns stora skillnader mellan olika företag och mellan olika branscher inom svenskt 

näringsliv.
87

 

Reglerna om skattelättnader finns intagna i 11 kap. 22 och 23 §§ IL. Arbetstagare kan 

kvalificera sig för expertskatt i tre kategorier. Den första kategorin omfattar arbetstagare som 
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utför specialistuppgifter med sådan inriktning eller sådan kompetensnivå att det innebär 

betydande svårighet att rekrytera inom landet (11:22 p.1IL). Andra kategorin gäller forskare 

som utför kvalificerade forsknings- och utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på 

sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet (11:22 

p.2 IL). Slutligen gäller bestämmelserna för nyckelpersoner, vars arbete avser företagsledande 

uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag (11:22 p.3 IL).  

För att kunna ta del av expertskatten ska även vissa formella krav vara uppfyllda (11:22 st. 2 

IL). Arbetsgivare ska höra hemma i Sverige eller om det handlar om ett utländsk företaget, 

ska företagets driftställe vara i Sverige. Arbetstagaren ska inte vara svensk medborgare. 

Dessutom gäller inte expertskattereglerna för en arbetstagare som har varit bosatt eller 

stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det 

kalenderår då arbetet påbörjas. Slutligen ska arbetstagarens vistelse i Sverige vara avsedd för 

högst fem år. 

Det är Forskarskattenämnden som prövar huruvida förutsättningarna för beviljande av 

skattelättnader föreligger (11:23a IL). Förfarandet regleras i lagen (1999:1305) om 

Forskarskattenämnden. Det kan noteras att det är sökanden som har bevisbördan för att 

kraven för skattelättnader är uppfyllda.
88

 

Skattelättnaden gäller i dagsläget de första 3 åren den utländske arbetstagaren vistas i Sverige 

(11:22 st. 4 IL). Denna tidsperiod diskuterades av remissinsatsen till propositionen 

2000/01:12 och det framkom att det borde förlängas till 5 år alternativt 3 år, med möjlighet till 

förlängning i 2 år. Regeringens motivering till varför den valde just 3 år var för att de flesta 

avtal av den typen som skulle motivera beviljande av expertskatt skrivs på 2-3 år med 

möjlighet till förlängning i 1 år.  

 

3.2.1. Lagändring 2012 - beloppskriteriet 

 

De gällande reglerna kännetecknades av bristande förutsebarhet, särskilt avseende 

bedömningen av vilka personer skulle anses ha nyckelposition i företaget.
89

 Det medförde att 

det var svårt att använda reglerna om expertskatt vid en rekryteringsprocess eftersom 

kostnaderna för en arbetstagare inte med säkerhet kunde bedömas av arbetsgivaren. Därmed 
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beslutades det om införande av ett nytt kriterium för att fastställa huruvida en person innehar 

en sådan position, som ger rätt till skattelättnad.  

Enligt de nya reglerna ska förutsättningar för skattelättnad anses vara uppfyllda för en 

arbetstagare, om lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad överstiger två 

gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (11:22 st. 3 IL). År 2014 uppgår 

beloppsgränsen till 88 800 kr.  

Regeln innebär att om lönetröskeln är uppfylld, behöver den utländska arbetstagaren inte 

kvalificera sig för att vara en expert, nyckelperson eller forskare. Däremot om lönetröskeln 

inte är uppfylld, kan arbetstagare fortfarande ansöka om skattelättnader genom att kvalificera 

sig för någon av de tre gällande kategorier. 

Regeln gällande beloppskriteriet uppkom efter att expertskatten, som tidigare nämnts, fått 

omfattande kritik för sin bristande förutsebarhet. Arbetsgivaren kunde inte använda 

skattelättnaden vid rekryteringsprocessen utan var tvungen att vänta till efter anställningen 

påbörjats. Med detta som bakgrund blev kritiken att expertskatten inte tjänade sitt syfte med 

den utformningen och en förändring krävdes för att Sverige skulle kunna konkurrera på den 

internationella marknaden. Det nya beloppskriteriet skulle även ersätta kravet på att det enbart 

skulle vara experter, forskare samt nyckelpersoner som skulle omfattas av skattelättnaderna. 

Den nya regeln skulle omfatta samtliga utländska arbetstagare som uppnår beloppsgränsen 

och de formella kraven (11:22 st. 2 IL). Den gamla regeln med kvalificering för expert, 

forskare och nyckelperson skulle dock förbli intakt pga. den stora spridningen i löner.
90

 

Vid avgörandet av hur pass högt beloppsgränsen skulle bli togs det hänsyn till grannländernas 

regler.
91

 I Danmark gäller de speciella skattereglerna för utländska experter eller andra 

nyckelpersoner. Som förutsättning för att reglerna ska vara tillämpliga gäller att bruttolönen 

ska överstiga 63 800 danska kronor (ca 84 000 kr). För forskare gäller andra 

kvalifikationskrav. I Finland omfattar skattelättnaderna de utländska arbetstagare som är 

lärare, bedriver forskningsarbete vid finskt universitet/högre läroverk, eller med 

arbetsuppgifter som kräver specialistkunskaper under förutsättning att lönen uppgår till minst 

5 800 euro per månad.   
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Mot bakgrund av detta gavs ett förslag till att införa en beloppsgräns där lön överstigande två 

prisbasbelopp skulle avgöra ifall skattelättnader skulle medges. Vid propositionens utgivande 

utgjorde två prisbasbelopp 85 600 kr
92

. Arbetsgivarverket avstyrkte förslaget med motivering 

att den satta lönetröskeln var för hög och endast skulle komma att beröra ett begränsat antal 

tjänster. Arbetsgivarverket fick även medhåll från Sveriges universitets- och högskoleförbund 

där även de pekade på den höga lönetröskeln och menade att den var satt för högt i jämförelse 

med lönerna i deras sektor. Flera övriga organisationer poängterade att lönetröskeln var satt 

för högt för att kunna vara till nytta för deras organisationer.
93

 

Regeringen besvarade dessa argument genom att hävda att de som vid tidpunkten av förslaget 

beviljades expertskatt hade en medianlön på 1 milj. kr. Regeringen poängterade även att 

hänsyn måste tas till undanträngningseffekter på marknaden och konkurrenssnedvridning vid 

införandet av ett beloppskriterium och hävdade att två prisbasbelopp utgör en lämplig nivå 

med hänsyn till att även Danmark hade ett lönekrav på 84 000 kr.
94
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Kapitel 4. Utvärdering av expertskatten 

 

Som vi nämnt tidigare fick reglerna om skattelättnader en hel del kritik för framförallt sin 

bristande förutsebarhet. I det här kapitlet kommer vi att belysa de moment som blev mest 

kritiserade. Vi kommer att visa hur dessa blev illustrerade i praxis och analyserade i doktrin.  

 

4.1. Avgränsningen av personkrets 

 

Redan i propositionen 2000/01:12 uttalade sig flera organisationer om att det borde införas ett 

beloppskriterium med fastställd lägsta lönenivå istället för kraven på att personen skulle 

kvalificera sig för nyckelperson, forskare och experter. Regeringen svarade då med att det inte 

skulle anses försvarbart med ett sådant kriterium då vissa specialister med samma kompetens 

inte skulle beviljas skattelättnad pga. att de erhåller en sämre lön.  

Regeringen bedömde att behöriga för skattelättnader borde vara de personer som kunde bidra 

med ett större kunskapsinflöde. De personer som ansågs utgöra denna grupp är forskare, 

specialister samt personer i företagsledande ställning som är verskamma inom områden där 

Sverige har ett starkt intresse att konkurrera i, exempelvis inom tekniskt avancerad och 

kunskapsintensiv verksamhet.  

Sven-Olof Lodin uppmärksammar att lagtexten är allmänt hållen och ger därför endast 

begränsad ledning i många tolkningsfrågor, särskilt vad det gäller kompetensnivåns höjd.
95

 I 

propositionen 2000/01:12 anges dock några ytterligare hållpunkter utöver vad som framgår av 

lagtexten.
96

 Vad gäller experter kan det vara fråga om arbete inom avancerad 

produktutveckling och tillämpning av ny teknologi, t.ex. industritekniker. När det gäller 

personer med nyckelpositioner och experter kan det t.ex. vara fråga om specialister inom 

områdena rationalisering, administration, logistik, marknadsföring, produktion, engineering, 

ekonomi samt informations- och kommunikationsteknologi. Vidare framhölls i propositionen 

att forskarna kan vara verksamma inom industri såväl som i forskningsinstitutionerna. 

Slutligen vad gäller personer i företagsledande ställning och personer i nyckelposition, avses 

dotterbolagsdirektörer, eller andra personer som ansvarar för företagets allmänna ledning och 

förvaltning. Det visade sig att, trots det förtydligande som finns i förarbeten, har den praktiska 
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tillämpningen av reglerna vad gäller avgränsningen av den personkrets som ska beviljas 

skattelättnader, varit komplicerad.  

Nedan kommer ett urval av rättsfall som illustrerar de praktiska svårigheterna avseende 

tillämpning av reglerna. Där det finns avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare 

Regeringsrätten) använder vi oss av dessa. I övriga fall hänvisar vi till Kammarrättens 

avgöranden.  

 

4.1.1. KamR 1320-03 

 

Fallet KamR 1320-03 avsåg en person, som innehade position som Global Product Manager 

med ansvar för alla produktlinjer på Eka Chemicals AB. Personen ansökte om skattelättnader 

på grundval av första och tredje punkter i 11 kap. 22 § första stycket IL. Eka Chemicals AB 

hävdade att det var den anställdes kombination av tekniskt kunnande, branschkännedom samt 

företagsspecifik erfarenhet som varit av största betydelse vid rekryteringen till posten som 

Global Product Manager. Bolaget hävdade dessutom att personen hade blivit handplockad till 

denna position samt att det inte fanns någon svensk eller europeisk kandidat med motsvarande 

kompetenser. 

Länsrätten gjorde först prövning huruvida den anställde var berättigad för skattelättnader i 

egenskap av expert. Rätten fann dock att det inte framgick att arbetstagaren utförde 

högkvalificerade arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter med mycket speciell inriktning, som 

dessutom avsåg områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om 

internationellt rörlig arbetskraft. Inte heller ansågs det visat att personer med sådan kompetens 

var svårrekryterade i Sverige. Länsrätten angav slutligen att det heller inte var visat att 

arbetstagaren hade sådana arbetsuppgifter som innebar att han kunde anses inneha en 

nyckelposition i bolaget. 

Arbetstagaren överklagade domen till Kammarrätten. Kammarrätten fann inte att 

förutsättningarna för att beviljas skattelättnader enligt 11 kap. 22 § första stycket IL var 

uppfyllda. Vidare angav Kammarrätten att Eka Chemicals AB inte visat att arbetstagarens 

position inom bolaget innefattar företagsledande uppgifter, som skulle ge honom rätt 

skattelättnader i egenskap av nyckelperson.  
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4.1.2 KamR 6668-03 

 

I fallet KamR 6668-03 hävdade en arbetstagare att hans arbetsuppgifter var av sådan unik 

karaktär, att han föll inom kategorin expert och därmed var berättigad till skattelättnader. 

Personens arbete avsåg design och konstruktion av segelbåtar; han innehade även unik 

kompetens inom området “fluid dynamics”. Kammarrätten fann det inte visat att sökandens 

arbetsuppgifter och kompetens låg på en sådan specialiserad nivå att de uppfyllde de krav på 

specialistkunskap som uppställdes av lagstiftaren. 

 

4.1.3. KamR 4935-08 

 

Ett annat fall, där en viktig fråga om bedömningen av en persons ställning som nyckelperson 

tas upp, är KamR 4935-08. Volvo Bussar AB (bolaget) ansökte i början av år 2008 om 

skattelättnader för en utländsk arbetstagare i egenskapen av nyckelperson för företaget. 

Forskarskattenämnden gjorde bedömningen att, utifrån arbetstagarens meriter och bakgrund, 

han inte hade den unika kompetensen som krävs för att kunna klassas som expert. Vidare 

hade han inte heller några företagsledande uppgifter för att kunna vara en nyckelperson för 

företaget. Med denna bedömning nekade Forskarskattenämnden skattelättnad för 

arbetstagaren. Bolaget bestred med motiveringen att arbetstagarens erfarenhet samt det 

ansvaret han har fått av bolaget borde berättiga honom för expertskatt. Länsrätten fann att 

arbetstagaren uppfyllde kraven för att klassificeras som nyckelperson och angav i sin 

bedömning att med hänsyn till arbetstagarens lön, erfarenhet och vem han rapporterar till 

skulle han anses inneha en sådan ställning i företaget som medgav skattelättnad. Skatteverket 

överklagade domen med motiveringen att det ska föreligga svårigheter att inom landet 

rekrytera en person med motsvarande färdigheter vilket enligt Skatteverket inte förelåg. 

Bolaget bestred detta och anförde att det inte behövde föreligga svårigheter att rekrytera i 

landet om det gällde en nyckelperson. 

Kammarrätten bedömde i likhet med Forskarskattenämnden att arbetstagaren inte var expert 

eller nyckelperson. För att anses vara nyckelperson ska bedömningen göras med hänsyn till 

hela företaget och eftersom arbetstagaren inte hade egen underordnad personal och inte heller 

företagsledande uppgifter så kunde han inte anses befinna sig i en nyckelposition. 
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4.1.4. RÅ 2006 ref. 16 

 

Fallet RÅ 2006 ref. 16 behandlade fråga om en finsk valutahandlare, som arbetar som vice 

president på området Sales inom affärsområdet Trading på Svenska Handelsbanken 

(Handelsbanken), skulle beviljas skattelättnader. Handelsbanken ansökte om expertskatt pga. 

valutahandlarens extensiva kontaktnät och kunskaper på den finska valutamarknaden. 

Handelsbanken hävdade vidare att en person med kunskap och kontaktnät som den finska 

valutahandlaren hade, inte var möjligt att finna i Sverige. Ansökan avsåg båda kvalifikation 

som expert och nyckelperson. Forskarskattenämnden avslog ansökan med motiveringen att 

den finska valutahandlarens arbetsuppgifter inte låg på den nivån att han skulle anses vara 

expert. Han kunde inte heller anses vara nyckelperson med enbart de färdigheterna såsom 

kännedom av den finländska marknaden och färdigheter i finska språket. Dessa färdigheter 

ansågs vara av för allmän karaktär. 

Länsrätten ansåg att det med tolkning av lagtexten krävs hög specialisering eller 

kompetensnivå för att en person skulle anses vara expert. Arbetsuppgifterna måste vara 

kvalificerade och tillhöra ett område där Sverige har ett starkt intresse att konkurrera i. Det 

ska även vara svårt att rekrytera en person till positionen inom landet. Länsrätten fann att den 

finska valutahandlarens kunskaper inte kvalificerade honom till att anses vara expert i 

inkomstskattelagens mening. Han kunde heller inte anses inneha en nyckelposition i företaget 

eftersom Länsrätten ansåg att kompetensnivån för nyckelpersoner skulle sättas i samma nivå 

som för experter. Han saknade även företagsledande position och uppfyllde därmed inte krav 

för expert eller nyckelperson.  

Kammarrättens bedömning blev att den finska valutahandlaren innehade en nyckelposition i 

företaget med hänsyn till Handelsbankens verksamhetsgrenar och den omständigheten att 

bolaget hade förlorat kunder på den finska marknaden i det fall de inte hade haft den finska 

valutahandlaren anställd.  

Regeringsrätten ifrågasatte inte den finska valutahandlarens erfarenhet eller kontaktnät. Den 

finska valutahandlarens arbetsuppgifter omfattade enbart en begränsad del av 

valutamarknaden och kunde därmed inte anses innebära svårigheter att rekrytera en sådan 

person inom landet. Regeringsrätten ansåg vidare att en nyckelposition skulle gälla för hela 

företaget och inte enbart en verksamhetsgren. Därmed kunde den finska valutahandlaren inte 

anses vara nyckelperson och skattelättnad skulle därför inte medges.  
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4.1.5. Kommentar 

 

Praxis illustrerar de svårigheter som förekommer vid bedömningen om personens 

kompetensnivå i det enskilda fallet. Rättsfallet RÅ 2006 ref. 16 belyser de problem som kan 

uppstå till följd av att företagets tolkning av vad som utgör en expert eller nyckelperson skiljer 

sig från vad rättsinstanser kan komma att anse vara en expert eller nyckelperson. Denna 

skönsmässiga tolkning som görs av rätten ger arbetsgivare och arbetstagare en dålig 

förutsebarhet gällande vem som kommer kvalificeras för expertskatt. Domstolarnas krav på 

att personens nyckelposition ska bedömas utifrån hela bolaget, som framförs i RÅ 2006 ref. 

16 samt KamR 4935-08, illustrerar att bolagets storlek kan spela en avgörande roll vid 

bedömningen. 

Lodin påpekar att Forskarskattenämndens avgöranden blir alltmer beroende av hur 

välformulerad den föreliggande ansökan är.
97

 En annan aspekt som tas upp av Lodin gäller 

frågan om de företag som behöver utländsk arbetskraft för att klara den internationella 

konkurrensen. Lodin uppmärksammar att reglerna om expertbeskattning bör förtydligas 

genom klargörande av i vilken utsträckning företagens speciella behov av utländsk arbetskraft 

i internationellt konkurrensutsatta verksamheter ska inverka på möjligheten att erhålla 

skattelättnad.
98

 Därmed är det inte bara individens kompetens som borde stå i fokus, utan 

även företagets behov.  

 

4.2. Beräkning av expertskatten 

 

Arbetstagarna som beviljas expertskatt får undanta 25 procent av lön, arvode eller liknande 

ersättning eller förmån av arbetet från beskattning (11:23 IL).  

Vid anställning av utländska arbetstagare är det vanligt att arbetsgivaren träffar ett avtal med 

arbetstagaren om en viss nettolön och då står arbetsgivaren för skatteinbetalningen. Detta 

avtal kallas nettolöneavtal.  

Expertskatten är baserad på bruttolönen och vid avtal där en nettolön har garanterats kan det 

uppstå problem med beräkningen av bruttolönen. Beräkningen av bruttolönens storlek görs 
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enligt formeln nettolön/ (1 – skattesats) = bruttolön. Denna beräkning sker alltså genom 

baklängesräkning och kallas uppgrossning av en nettolön till bruttolön.
99

 

Införandet av beloppskriteriet har föranlett vissa svårigheter gällande beräkningen. 

Svårigheterna ligger i avgörandet om bruttolönen ska behandlas med eller utan beaktande av 

expertskattelättnaderna. Det rättsfall som kommer att ge klarhet i denna fråga är KamR 2016-

13. Fallet rör bestämmandet om en arbetstagares bruttolön är tillräcklig för att beviljas 

expertskatt enligt beloppskriteriet. Forskarskattenämnden ansåg att lönen inte nådde upp till 

nivån på två prisbasbelopp som lagen avser. Forskarskattenämnden påpekade att bruttolönen 

skulle uppstiga till lägsta kravet efter skattelättnaden. Lönen ifråga var 103 855 kr brutto och 

efter skattelättnader så uppgick det enbart till 78 006 kr som understiger gränsbeloppet på 89 

000 kr
100

. Förvaltningsrätten gick på arbetstagarens sida och menade att trots att det 

uttryckligen inte står i förarbetena om bruttolönen ska beräknas med eller utan hänsyn till 

skattelättnader, så torde det vara utan hänsyn till skattelättnaderna när jämförelse görs med 

beloppen som nämns i förarbetena. Denna dom överklagade Skatteverket till Kammarrätten 

och anförde att det i lagtexten stod att bruttolönen skulle ligga över beloppsgränsen under den 

tiden skattelättnaden medges. Kammarrätten avslog Skatteverkets överklagan och förklarade 

att det bör tolkas utifrån lagtexten att det är bruttolönen utan skattelättnad som bör överstiga 

beloppsgränsen.  

Skatteverket har även överklagat Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen, som 

meddelade prövningstillstånd. I skrivande stund utgår rättsinstanser från Kammarrättens 

bedömning, dvs. att vid beräkningen av bruttolönen ska inte skattelättnader beaktas (se 

exempelvis FR 28596-13, där rätten hänvisade till KamR 2016-13; domen har numera 

överklagats av Skatteverket). 

Rättsfallet visar den svårighet som uppstod efter införandet av beloppskriterium. Det här 

rättsfallet kommer att bli vägledande beroende på utfallet i sista instans. Vi kommer att 

analysera olika beräkningsmetoder i analysdelen för att illustrera vad samtliga metoder kan ha 

för betydelse för både arbetstagare och arbetsgivare.  
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4.3. Inhemsk kompetens 

 

I enlighet med lagtexten ska de två första kategorierna av arbetstagare, nämligen experter och 

forskare, ha sådan kompetensnivå som inte är tillgänglig i Sverige eller är svår att finna inom 

landet (11:2 p.1-2 IL). Den tredje kategorin, nyckelpersoner och personer i företagsledande 

ställning omfattas inte av detta krav (11:22 p.3 IL). Bedömningen om huruvida personal är 

svårrekryterad inom landet görs av Forskarskattenämnden.  

Det finns ytterst få rättsfall som belyser just kravet på att kompetensen inte ska finnas i 

Sverige. De rättsfall som kan ge vägledning är RÅ 2003 ref. 58 och RÅ 2006 ref. 16. 

 

4.3.1. RÅ 2003 ref. 58 

 

Fallet behandlar anställning som prefekt för Botaniska trädgården i Göteborg och chef för den 

gemensamma förvaltningen för Botaniska trädgården och Naturhistoriska Museet. Fallets 

knäckfråga är just huruvida förhållandena vid anställning varit sådana att det inneburit 

betydande svårigheter att rekrytera inom landet. Regeringsrätten angav att det förhållandet att 

en utländsk sökande är mest meriterad och även i övrigt mest lämpad för en anställning utgör 

i sig inte tillräcklig grund för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § IL. Regeringsrätten påpekade 

att eftersom utredningen i målet inte innehar några uppgifter om övriga sökandes inriktning 

eller kompetensnivå, kan det inte anses visat att det fanns betydande svårigheter att inom 

landet rekrytera en person med önskvärd inriktning och erforderlig kompetens för 

anställningen. 

 

4.3.2. RÅ 2006 ref. 16 

 

Ett annat rättsfall som belyser frågan om rekryteringsmöjligheter inom landet är RÅ 2006 ref. 

16
101

. Den fråga som Regeringsrätten fick ta ställning till handlade om huruvida en person 

som arbetar som vice president på området Sales inom affärsområdet Trading på Svenska 

Handelsbanken innehar en sådan kompetens, som innebär betydande svårigheter att finna 

inom landet. Regeringsrätten angav att det inte föreligger anledning att ifrågasätta att 

personens erfarenheter och kontaktnät inom den finska valutamarknaden är av stort intresse 
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för hans arbetsgivare (Handelsbanken) och att dessa faktorer var av betydelse när han 

anställdes. Rätten har dock påpekat att personens arbete avser en begränsad del av 

valutamarknaden (finsk valutamarknad). Därmed med beaktande av denna marknadens 

omfattning och karaktär fann rätten inte att det skulle föreligga svårigheter att inom landet 

rekrytera personal till funktioner av det slag det är fråga om.  

 

4.3.3. Kommentar 

 

Kravet på rekryteringssvårigheter inom landet innebär inte att det räcker med en bristsituation 

inom ett yrke för att få skattelättnader.
102

 Forskarskattenämnden uppfattar frågan om 

rekryteringssvårigheter inom landet främst som en indikation på hur hög kompetensnivå som 

ska krävas för skattelättnad, snarare än ett helt självständigt rekvisit.
103

 Praxis illustrerar att 

det kan vara svårt för arbetsgivare att visa att kravet på avsaknad av inhemsk kompetens är 

uppfyllt, eftersom det inte finns objektiva kriterier som kan användas vid bedömningen 

huruvida kompetensen i fråga är svårrekryterad i Sverige. Dessutom måste hänsyn tas till det 

faktum att den kompetensen som kan anses vara unik och därmed svårrekryterad av en 

arbetsgivare inte nödvändigtvis ska bedömas vara unik av Forskarskattenämnden och 

rättsinstanserna. 
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Kapitel 5. Analys 

 

5.1. Vad är syftet med blåkortsdirektivet och hur har det implementerats i svensk rätt? 

 

EU:s direktiv (2009/50/EG) om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 

högkvalificerad anställning, blåkortsdirektivet, antogs av Europeiska unionens råd den 25 maj 

2009 och infördes i svensk rätt den 1 augusti 2013. Syftet bakom direktivet var att stärka EU:s 

konkurrenskraft i linje med Lissabonstrategin och förbättra EU:s förmåga att attrahera, och 

vid behov behålla, arbetstagare från tredje länder som utför högkvalificerat arbete inom 

unionen. För att uppnå dessa syften införde direktivet ett förenklat förfarande för inresa för 

högkvalificerade arbetstagare samt beviljade dem samma sociala och ekonomiska rättigheter 

som medlemsstatens medborgare på en rad områden.  

Vi gjorde en ingående analys av blåkortsdirektivet (se kapitel 2). Vi upptäckte att 

kommissionens slutliga förslag till direktivet innehöll en bestämmelse om skatteförmåner som 

blåkortsinnehavare skulle beviljas på samma sätt som medlemsländernas medborgare. Denna 

bestämmelse togs inte med i direktivets text. Vi anser att om bestämmelsen om 

skatteförmåner hade införts i direktivet, skulle det avväga de skillnader mellan 

medlemsländernas nationella regelverk i fråga om skatteförmåner för utländska medborgare. 

Sverige skulle inte ha påverkats av denna bestämmelse, då alla utländska medborgare med blå 

kort är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Trots att blåkortsdirektivet inte innehar 

bestämmelsen om skatteförmåner, intogs denna bestämmelse i direktivet om 

ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd, som ska implementeras i 

Sverige den 1 juni 2014. Detta direktiv gäller för högkvalificerade arbetstagare, vilket innebär 

att bestämmelse om likabehandling i fråga om skatteförmåner kommer att gälla för samtliga 

högkvalificerade arbetstagare inom EU efter implementeringen av direktivet i nationella 

lagstiftningar.  

Sveriges arbetskraftsinvandringssystem har utnämnts till ett av de mest öppna i världen.
104

 Ett 

samordnat förfarande som infördes genom blåkortsdirektivet avskaffade avsevärda skillnader 

mellan medlemsländernas antagningssystem. Sveriges liberala antagningssystem utmanas 

därmed av det samordnade antagningssystemet, som infördes genom blåkortsdirektivet. De 

avvägda skillnaderna mellan medlemsländernas antagningssystem för högkvalificerade 

utländska arbetstagare samt införd garanterad likabehandling i vissa frågor innebär att 
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medlemsländerna fick ett ytterligare incitament att använda skattelättnader för att attrahera 

högkvalificerad personal. Trots att blåkortsdirektivet inte har några bestämmelser om 

beskattning av högkvalificerade utländska arbetstagare, anser vi att direktivet är viktigt att 

beakta vid utvärderingen av Sveriges expertskatteregler. 

 

5.2. Vilka bestämmelser i blåkortsdirektivet kan vara av betydelse vid tillämpningen av 

expertskattereglerna?  

 

Blåkortsdirektivet är ett väsentligt redskap inom ramen för EU:s övergripande strategi att 

främja cirkulär migration av högkvalificerad arbetskraft i syfte att möta ökade behov på de 

inhemska arbetsmarknaderna och öka unionens konkurrenskraft. Direktivet innehåller en rad 

bestämmelser som främjar cirkulär migration.
105

 En av dessa bestämmelser avser de utländska 

arbetstagarnas rätt att behålla blå kortet trots vistelse utanför EU.  

Vi har redovisat för rådande diskussion om nödvändigheten att införa flera portabla rättigheter 

för arbetskraftsinvandrare i syfte att främja cirkulär migration (se avsnitt 2.1.3.). Vi delar 

uppfattning med kommittén för cirkulär migration att detta är en nödvändig åtgärd för att 

främja Sveriges attraktionskraft samt upprätthålla rättvisa. Omfattningen av denna uppsats ger 

oss inte möjlighet att utreda frågan av portabla rättigheter vidare. Vår avsikt var att visa den 

diskussion som förs i fråga om de rättigheter som utländska arbetstagare tjänar in, men inte 

får möjlighet att använda pga. deras tidsbegränsade vistelse i Sverige. Diskussionen ger oss ett 

incitament att utvärdera reglerna om expertbeskattning ur ett rättviseperspektiv. 

Skattelättnader anses vara ett instrument för främjande av cirkulär migration.
106

 I 

propositionen 2000/01:12 motiverade regeringen införandet av skattelättnader bl.a. genom att 

påpeka att de förmåner, som utländska arbetstagare finansierar genom skatter och avgifter i 

Sverige, ofta inte kommer dessa personer tillgodo. En tillfällig vistelse ska därmed inte 

föranleda full beskattning. Det gäller dock endast för de som beviljas skattelättnader. Vi 

bedömer att det kan uppfattas orimligt att en blåkortsinnehavare, som ska presumtivt vistats i 

Sverige tillfälligt, ska behöva betala för tjänster som han eller hon inte ska ha någon nytta av. 

Detta skulle strida mot ändamålet med cirkulär migration, som blåkortsdirektivets 
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bestämmelser ämnar underlätta och mot expertskattereglernas syfte att attrahera rörlig 

arbetskraft.  

Enligt villkoren i 11:22 st. 2 IL ska den utländska arbetstagaren inte ha varit bosatt i Sverige 

under fem föregående kalenderår för att beviljas skattelättnader. Detta strider enligt vår 

bedömning mot syftet att attrahera rörlig arbetskraft, eftersom arbetstagarna förlorar rätten att 

ansöka om skattelättnader vid upprepad anställning i Sverige. Ett annat problem kan uppstå 

när en arbetstagare vistats i hög utsträckning i sitt hemland, vilket kan leda till att den 

beskattningsbara inkomsten i Sverige inte anses uppnå lönetröskeln (11:22 st 3 IL).  

När en blåkortsinnehavare anländer till Sverige och påbörjar sitt arbete blir han eller hon 

obegränsat skattskyldig i samband med att anställningen påbörjas. Detta betyder att han eller 

hon ska beskattas som landets egna medborgare beskattas, förutom de fall då han eller hon 

kan kvalificera sig för skattelättnader enligt de reglerna som gäller för experter, forskare eller 

nyckelpersoner (11:22 st. 1 IL) eller kvalificera sig enligt beloppskriteriet (11:22 st. 3 IL). 

Kravet på minimilönen för blåkortsinnehavare bestäms av Migrationsverket och ligger för 

tillfället på 44 700 kr. I Sverige utgår en statlig inkomstskatt (20 procent, 65:5 IL) för den del 

av lönen som överstiger 36 158 kr.
107

 Blåkortsinnehavare med minimilön skulle därför vara 

skyldiga att betala både kommunal och statlig inkomstskatt. Skulle blåkortsinnehavarens lön 

överstiga 51 308 kr så utgår den så kallade värnskatten med ytterligare 5 procent (65:5 IL). 

För att illustrera vad eventuella skattelättnader skulle innebära för en arbetsgivare och en 

arbetstagare, kommer vi att genomföra en förenklad beräkning. Beräkningen kommer enbart 

vara baserad på lönen och utan hänsyn till förmåner och dylikt som kan påverka skatt och 

nettolön. Just i detta exempel utgår inte vi från beloppskriteriet, utan tar endast hänsyn till 

kvalifikation som expert, forskare eller nyckelperson. Vi bortser även från 

arbetsgivareavgifter. Vi utgår från den ovannämnda metoden uppgrossning (se avsnitt 4.2.), 

dvs. B = N/(1-S), där B är bruttolön, N är nettolön och S är skattesats. Vi vill poängtera att 

denna uträkning är baserad på Skatteverkets beräkningsmetod
108

. Eftersom rättsläget 

fortfarande är oklart i fråga huruvida expertskatt ska beaktas vid upgrossningen eller inte, 

utgår vi även här från Skatteverkets beräkningsmetod, där skattelättnaden beaktas vid 

beräkningen, dvs. B = N/(0,75 x (1-S)). 
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För att beviljas ett blå kort, måste arbetstagarens bruttolön uppgå till 44 700 kr/månad. För 

enkelhetens skull utgår vi från 50 000 kr med uppskattad skatt på 50 procent. Om en 

arbetstagare beviljas expertskatt är 75 procent av lönen skattepliktig och på denna del är 

skatten 50 procent. Skatten på bruttolönen blir då 37,5 procent och nettolönen utgör då 62,5 

procent av bruttolönen, dvs. 50 000 x 0,625 = 31 250.  

Tabell 1 

Bruttolön Beräkning Nettolön Skattepliktiga delen Skatt 

50 000 0,625 x B = N 31 250 50 000 x 0,75 = 37 500 37 500 x 0,5 = 18 

750 

 

Låt oss anta att arbetstagares ansökan om skattelättnad avslås. Vilken bruttolön ska 

arbetsgivare behöva betala arbetstagare, så att arbetstagare fortsatt ska erhålla 31 250 kr? För 

att fastställa vad bruttolönen vid nettolön på 31 250 blir, använder vi oss av uppgrossning, 

dvs. B = N/(1-S). I vårt fall ger detta 31 250 / (1- 0,5) = 62 500 (se tabell 2). Detta illustrerar 

den ekonomiska besparingen för arbetsgivaren som expertbeskattning ger upphov till, dvs. det 

kostar arbetsgivare 50 000 att attrahera en utländsk arbetstagare med nettolön på 31 250 kr, 

medan det kostar 62 500 för att betala dennes nettolön utan skattelättnad. 

Tabell 2 

Nettolön Beräkning Bruttolön Skattepliktiga 

delen 

Skatt 

31 250 B = N/0,5 62 500 62 500 31 250 

 

Återigen, för att visa denna situation från arbetstagares perspektiv, reder vi ut hur mycket en 

arbetsgivare skulle kunna erbjuda en arbetstagare i lön, om arbetsgivaren hade möjlighet att 

betala 62 500 i bruttolön och expertskatt skulle beviljas. Bruttolönen på 62 500 ger en 

nettolön på ca 39 000 (se tabell 3). Arbetsgivaren får därmed en möjlighet att attrahera en 

utländsk arbetstagare genom att erbjuda honom eller henne en högre lön utan att behöva öka 

sina kostnader.  
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Tabell 3 

Bruttolön Beräkning Nettolön Skattepliktiga 

delen 

Skatt 

62 500 0,625 x B = N 39 000 46 875 23 437 

 

En blåkortsinnehavare som inte når upp till beloppsgränsen (två prisbasbelopp), och som inte 

kvalificerar sig som expert, forskare eller nyckelperson, beviljas därmed inte expertskatt och 

beskattas som en svensk medborgare. Arbetsgivare ska antingen öka sina lönekostnader eller, 

om sådan möjlighet inte finns, erbjuda en lägre nettolön för den potentiella arbetstagaren. Det 

finns således risk att lönen i en annan medlemsstat kommer att bli mer attraktiv för en 

potentiell blåkortsinnehavare. Därmed uppnås inte syfte med expertskatten, som är inriktad på 

att attrahera högkvalificerad rörlig arbetskraft och även att upprätthålla rättvisa genom att 

möjliggöra för utländska arbetstagare att minska inbetalningen till socialförsäkringssystem, 

vilket de förmodligen inte kommer att ha nytta av.  

 

5.3. Vilka tillämpningsproblem finns det avseende regler om expertskatt? 

 

Regeringen poängterar att en förutsättning för att expertskattereglerna ska kunna utnyttjas och 

påverka förutsättningarna för en anställning, är att parter redan under förhandlingen om 

tillsättning av tjänsten bör veta om de kommer att kunna tillämpa reglerna.
109

 Praxis som vi 

analyserade illustrerar dock att reglerna om expertbeskattning lämnar stort utrymme för 

tolkning. Det gäller framförallt frågan om arbetstagares kompetensnivå, men även övriga 

aspekter, så som beräkningen av bruttolönen vid nettolöneavtal.  

Redan år 2003 uppmärksammade Markus Pettersson att kompetenskraven har blivit 

kritiserade för att vara ett hinder för svenska företag att rekrytera ”stjärnskott” som har en klar 

potential att nå en hög kompetensnivå.
110

 I rättsfall RÅ 2006 ref. 16 belyses den problematik 

som finns med att företag och Forskarskattenämnden bedömer kompetens utifrån olika krav 

(se avsnitten 4.1.4. och 4.3.2.). Avsaknad av fastställda objektiva kriterier vid bedömningen 

                                                           
109

 Prop. 2011/12:1, s. 243. 
110

 Pettersson, M., 2003, Expertskatten i praktiken – en analys av Forskarskattenämndens och domstolarnas 
praxis, Svensk skattetidning, 2003:4, s. 279.  



34 
 

av arbetstagares ställning i företaget tyder på expertskattereglernas bristande förutsebarhet vid 

deras tillämpning.  

Forskarskattenämnden och domstolarna väljer att tolka lagstadgade kvalifikationskraven 

restriktivt. Denna svårighet illustreras i rättsfallet KamR 4935-08, där arbetstagaren 

uppfattades av företaget som nyckelperson pga. sina arbetsuppgifter, lön och till vem han 

rapporterade i företaget (se avsnitt 4.1.3). Det är viktigt att påpeka att denna dom kom innan 

beloppskriteriet infördes år 2012, dvs. lönenivån beaktades inte som ett självständigt rekvisit 

vid bedömningen. I målet ansågs arbetstagaren inte ha den kompetens som krävs för att vara 

expert och det faktum att han inte hade underordnad personal visade på att han inte heller 

hade företagsledande uppgifter, och ansågs därmed inte ha en nyckelposition. Det saknas 

tydlighet i lagbestämmelsen och eftersom företagen inte på förhand kan veta om en 

arbetstagare kommer att medges expertskatt, kan det leda till att arbetsgivarna väljer att inte 

anställa den utländska kompetensen. Därmed uppnås inte syftet med reglerna om 

expertbeskattning.  

I propositionen 2000/01:12 har regeringen varit kritisk mot införande av beloppskriteriet med 

motiveringen att detta skulle utesluta många arbetstagare från möjligheten att tillämpa 

skattelättnader. 12 år senare introducerades dock lönetröskeln, som motiverades av 

avsaknaden av objektiva rekvisit som kunde läggas till grund för prövningen huruvida en 

person är berättigad för skattelättnader.  

Beloppskriteriet har medfört viss klarhet, dock är regelns tillämpning fortfarande otydlig 

avseende beräkningen av bruttolönen. Fallet KamR 2016-13 visar den svårighet som uppstod 

efter införandet av beloppskriteriet. I dagsläget har rättsfallet överklagats av Skatteverket till 

Högsta förvaltningsdomstolen och prövningstillstånd meddelats.  

Nedan illustrerar vi det resonemang som fördes i fallet KamR 2016-13 gällande nettolön och 

uppgrossningsproblematiken (se tabell 4). Enligt Skatteverkets bedömning ska den avtalade 

nettolönen vara minst 53 400 kr för att nå upp till lönetröskeln på 89 000 kr, medan 

Kammarrättens anser att det räcker med en nettolön på 40 050. Skatteverket utgår i sitt 

resonemang utifrån den beräkningsmetod som redovisas ovan (avsnitt 5.2.), dvs. B = 

N/(0,75x(1-S)).
111

 Arbetsgivaren och Kammarrätten utgår från en annan metod utan 

beaktande av skattelättnaden, dvs. B = N/(1-S). Först därefter divideras den erhållna 
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bruttolönen med 0,75 (25 procent är skattefritt). Resonemanget illustrerar att Skatteverket gör 

en mer restriktiv bedömning, som eventuellt kan leda till att flera arbetstagare fråntas rätten 

till skattelättnader. 

Tabell 4 

KamR 2016-13 Garanterad nettolön Skattepliktig bruttolön Bruttolön 

Skatteverkets bedömning  53 400  89 000 118 667 

Kammarrättens bedömning  40 050 66 750 89 000 

 

KamR 2016-13 kommer att bli ett viktigt och vägledande rättsfall. Om Skatteverkets 

beräkningsmetod fastställs, kommer beloppsgränsen att "höjas" ytterligare och flera 

arbetstagare kommer att uteslutas från möjligheten att erhålla expertskatt. Flera företag 

kommer troligen inte ha möjlighet att anställa personer från utlandet.  

 

5. 4. Lever expertskattereglerna upp till sitt ändamål sett mot bakgrund av 

blåkortsdirektivet samt ökad global konkurrens om högkvalificerad utländsk 

arbetskraft? 

 

Vår ambition var att läsa expertskattereglerna mot bakgrund av blåkortsdirektivet. 

Blåkortsdirektivet riktar sig mot högkvalificerad arbetskraft från tredje länder, som EU ämnar 

attrahera för att stärka sin konkurrenskraft. Sedan år 2000 tillämpar Sverige regler om 

skattelättnader för vissa utländska arbetstagare. Reglerna om skattelättnader motiverades bl.a. 

av behovet för Sverige att kunna konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft.  

Vi anser att syftena med dessa två regelverk tangerar varandra och därför kan ses i ljuset av 

varandra. Blåkortsdirektivet har gjort det lättare för högkvalificerade arbetstagare att söka sig 

till EU för att inta högkvalificerade anställningar samt garanterade en rad rättigheter, som 

gäller för blåkortsinnehavare i alla medlemsländer. Direktivet omfattar samtliga 

högkvalificerade arbetstagare, medan expertskattereglerna endast gäller för vissa 

yrkeskategorier eller arbetstagare med en bruttolön som överstiger 88 800 kr per månad. Som 

vi nämnde förut spelar skatt en betydande roll vid valet av destinationsland. Därmed anser vi 

att trots att expertskattereglerna syftar till att attrahera utländsk kompetens till Sverige, lever 
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reglerna inte upp till sitt syfte, eftersom de utesluter många utländska högkvalificerade 

arbetstagare.  

Det framgår från förarbeten att behovet att introducera reglerna om skattelättnader för 

utländska experter accentuerats genom att Sveriges grannländer införde sådan lagstiftning 

(prop. 2000/01:12 s. 18). Även ändringen av expertskattereglerna (beloppskriterium) 

motiverades av att Sveriges grannländer redan hade infört sådana bestämmelser. Det tyder på 

att Sverige i högsta mån beaktar den internationella utvecklingen och erkänner att 

internationella faktorer kan vara av betydelse för Sveriges egna attraktionsmöjligheter.  

Vi har visat hur expertskattereglerna ser ut i övriga EU-länder. Sverige har infört 

beloppskriterium efter Danmarks exempel. Även Finland tillämpar regler om skattelättnad för 

vissa kategorier anställda med månadsinkomst som uppgår till en fastställd nivå (minst 5 800 

euro). Reglerna är dock mer generösa, eftersom de gäller i 4 år och det är 35 procent av lönen 

som undantas beskattning. I Nederländerna omfattas samtliga utländska arbetstagare, som 

besitter kompetens som är svår att rekrytera inom landet, av skattelättnader. Den 

internationella utvecklingen tyder således på att allt flera länder introducerar skattelättnader 

för högkvalificerade arbetstagare, vilket därmed ökar konkurrensen länderna emellan.  

Vår analys av praxis avseende prövningen av huruvida kompetensen är svårrekryterad i 

Sverige visar att det inte finns objektiva kriterier som en arbetsgivare skulle behöva beakta för 

att med säkerhet kunna åberopa skattelättnaden. Avsaknaden av objektiva rekvisit vid 

bedömningen av en ansökan innebär att utgången inte kan förutses. Regelverket som gäller 

kravet på att inhemsk kompetens är svårrekryterad bör konkretiseras. Det skulle vara svårt att 

precisera lagtexten ytterligare avseende rekvisitet inhemsk kompetens eller i fråga om den 

personkrets som ska beviljas skattelättnader. Ett antal vägledande avgöranden från högsta 

instansen skulle behövas när det gäller klarläggandet i dessa frågor. 

Den höga lönetröskeln samt bristande förutsebarhet beträffande reglernas tillämpning kan 

utesluta många högkvalificerade arbetstagare från möjligheten att få skattelättnad. Därmed 

anser vi att expertskattereglerna i deras nuvarande utformning minskar Sveriges 

attraktionskraft för de arbetstagare som skulle överväga att komma till Sverige. Reglerna om 

expertbeskattning borde därmed modifieras för att leva upp till sitt syfte att attrahera 

internationellt rörlig arbetskraft. Vår bedömning är att förändringen är särskilt aktuell nu, då 

blåkortsdirektivet har bidragit till en viss samordning i fråga om antagningsvillkoren och 



37 
 

likabehandling som gäller för högkvalificerad arbetskraft, vilket i sin tur kan leda till att 

skattekonkurrensen länderna emellan kan intensifieras . 

För att åtgärda att många högkvalificerade arbetstagare utesluts från möjligheten att nyttja 

skattelättnaderna vore det rimligt att sänka beloppsgränsen. Som ett motargument skulle 

kritikerna kunna hävda att detta kan leda till snedvridning av konkurrens på den inhemska 

arbetsmarknaden samt undanträngningseffekter. Vi anser att det vore mer legitimt att behålla 

kravet på att den kompetens som personen besitter är svårrekryterad i Sverige. 

Blåkortdirektivet samt Utlänningslagen innehar bestämmelserna om unionsföreträde, dvs. 

egna landets befolkning ska ha företräde till befintliga arbetstillfällen. Arbetsgivaren måste 

kunna visa att unionsföreträde beaktats vid rekryteringsprocessen. Sänkningen av lönetröskeln 

skulle därmed varit rättfärdigad pga. den prövningen avseende rekryteringsmöjligheter som 

skulle genomföras redan vid antagningen.  

 

5.5. Vilka förändringar av reglerna om expertbeskattning är teoretiskt tänkbara? 

 

Institutet för Tillväxtpolitiska Studier har i sin utvärdering av expertskatt påpekat att 

expertskatten kan uppfattas som ojämlik ur ett individuellt perspektiv, medan ur ett 

internationellt perspektiv kan dess potential betraktas.
112

 Bilden är sålunda komplex och 

därför kommer vi att belysa frågan om beskattning av utländsk arbetskraft ur ett teoretiskt 

perspektiv.  

Sverige har en progressiv skatteskala, dvs. den som tjänar mer betalar mer i skatt. Det här är 

ett uttryck för betalningsförmågeprincipen. Enligt denna princip ska den som har högre 

betalningsförmåga betalar mer i skatt. Expertskatteregler strider mot denna princip, eftersom 

regler möjliggör för den som tjänar mer att betala mindre i skatt. 

En annan viktig skatteteoretisk princip är likformighetsprincip. Enligt denna princip ska 

samma inkomst beskattas lika. Principen står i relation till horisontell rättvisa, dvs. att 

personer med lika stor inkomst ska betala lika mycket skatt (se avsnitt 1.5). Genom den 

genomförda beräkningen (se avsnitt 5.2.) kunde vi illustrera den praktiska verkan av 

expertskattereglerna ur arbetstagare- och arbetsgivareperspektiv. Uppenbarligen innebär 
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expertskatt att lika stor inkomst beskattas olika. Därmed strider expertskattereglerna mot 

likformighetsprincipen.  

Regeringen motiverade införande av skattelättnader för utländska specialister med 

spetskompetens genom att påpeka att dessa personer försörjer det svenska välfärdssystemet 

som de inte kommer att nyttja pga. den tillfälliga vistelsen i landet. Denna motivering kan 

uppfattas som ett uttryck för intresseprincipen, dvs. att människor inte ska behöva betala för 

något de inte kommer få någon nytta av. De högkvalificerade arbetstagare som inte omfattas 

av bestämmelserna i 11 kap. 22-23 §§ IL och därmed inte är berättigade till skattelättnader, 

utför dock också ett arbete i Sverige under en begränsad tidsperiod och betalar full skatt och 

försörjer därmed det välfärdssystem som de troligen inte kommer att nyttja. Om vi följer 

regeringens resonemang, så bör även övriga utländska arbetstagare omfattas av 

skattelättnader, eftersom även deras vistelse i Sverige är presumtivt tidsbegränsad.  

Således är det intresseprincipen som rättfärdigar expertskattereglerna. Vår bedömning är att 

övriga högkvalificerade utländska arbetstagare bör omfattas av expertskattereglerna för att 

lagen, enligt den tolkning som vi har gjort, ska uppfylla sitt ändamål att upprätthålla rättvisa. 

Lagstiftaren står därmed inför ett komplicerat uppdrag där olika intressen måste beaktas.  
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6. Sammanfattande slutsatser 

 

En alltmer rörlig, global arbetsmarknad och gemensamma riktlinjer från EU tvingar nationer 

att anpassa sina system och regelverk. Blåkortsdirektivet samt dess effekt på migration till EU 

har uppmärksammats flitigt på såväl nationell som internationell nivå. Den frågan som inte 

belysts i samma grad gäller beskattningen av utländsk arbetskraft. Reglerna om 

expertskattelättnader ska läsas mot bakgrund av de viktigaste tendenserna och regelverken på 

migrationsområdet. 

Genom att implementera blåkortsdirektivet, tog Sverige ytterligare ett steg mot att bli en mer 

attraktiv arbetsmarknad för utländska högkvalificerade arbetstagare. Dessutom främjar 

direktivet arbetstagarens rörlighet inom den gemensamma marknaden samtidigt som den 

gynnar den cirkulära migrationen. Detta innebär att sådana frågor som skattereduktion och 

portabla rättigheter för migranter är högst aktuella för Sverige, givet att den globala 

konkurrensen i att attrahera ”the best and brightest” tenderar att öka.  

Med hänsyn till det ovan sagda bör en övervägning ske om nuvarande skattesystem gällande 

utländska arbetstagare är tillräckligt anpassat för de nya kraven som ställs i och med att allt 

fler länder anpassar sin politik för att attrahera utländsk arbetskraft. Det återstår att se vilken 

effekt blåkortsdirektivet kommer att få för Sverige. Med nuvarande utformning av 

expertskattereglerna råder det oklarhet kring reglernas tillämpning. Expertskattereglerna är ett 

viktigt instrument i att locka utländska arbetstagare till Sverige. För att leva upp till sitt syfte 

bör dock reglerna anpassas till de ändrade förutsättningarna i “the global war for talent”. 
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