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REMISSVAR (Fi2019/02950/S1) 
 
Utvidgad tidsgräns för expertskatt  
 
Förslaget i sammandrag 
Gällande regler innebär att utländska experter, forskare eller andra 
nyckelpersoner ges en viss skattelättnad i Sverige under förutsättning att 
de uppfyller vissa kvalifikationer. Om kvalifikationsvillkoren uppfylls 
enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL innebär skattelättnaderna att följande inte 
ska tas upp till beskattning: 
 

1. 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av 
arbete, och  

2. Ersättningar för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen 
i Sverige har haft för flyttning till eller från Sverige, egna och 
familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, 
dock högst två resor per person och kalenderår, och avgifter för 
barns skolgång i grundskolan och gymnasieskolan eller liknande.  

 
Förslaget innebär att skattelättnaderna utvidgas från att gälla de tre 
första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla 
under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen.  
 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 
 
Sacos ställningstagande  
För att i högre grad kunna attrahera utländska forskare men även andra 
nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige i likhet med flera andra 
länder en särskild skattelättnad för detta ändamål, den så kallade 
expertskatten.  
 
Kriterierna för skatten varierar stort mellan olika länder, vilket också är 
fallet mellan de nordiska länderna. Utvärderingar som gjorts visar att 
utformningen av dessa kriterier har en påverkan på antalet rekryteringar. 
Skillnaden i utnyttjandet mellan Sverige och Danmark är ett ofta 
förekommande exempel, där antalet rekryteringar är många gånger fler i 
Danmark än i Sverige, trots Sveriges större befolkning. Reglerna skiljer 
sig i flera viktiga avseenden.  Ett önskemål som många företagare framför 
är att skattelättnadernas giltighetstid borde förlängas, vilket detta förslag 
nu tar fasta på.  
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En viktig förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft kommer att 
vara landets förmåga att attrahera utländska experter och forskare. De 
tillför och sprider kompetens till det svenska samhället och bidrar genom 
detta till att långsiktigt stärka Sveriges styrkepositioner inom 
företagande, teknik, innovationer och forskning. Det är därför viktigt att 
Sverige får mer konkurrenskraftiga expertskatteregler. Saco tillstyrker 
förslaget.  
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