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ABSTRACT 
 
Aim 
 
The aim with this study is to find out if it is within the regulations of the law to use tax for artistes 
(A-SINK) on signing bonus considering that the player are going to stay more than six months in 
the country. We would also like to investigate if it is possible to pay a large signing bonus to the 
player instead of a higher salary. That’s why our questions are: 
 
Is it possible to apply tax for artistes on signing bonus when a player goes from a foreign to a 
Swedish club? 
 
Is it possible for the clubs to remove the salary cost by paying a large signing bonus? 
 
Method 
 
We have based this study on qualitative interviews and studies of pre work and textures of the 
law. We have also used legal cases and relevant literature. The interviews are made with a limited 
extent of structure and standardization. We have despite this used a number of main questions in 
all interviews. We have looked for persons that might have different opinions about how the law 
should be interpreted when we decided which people to interview. Therefore we chose to 
interview people from both the teams and the Swedish Tax Agency. 
 
Results and conclusions 
 
A player that moves from a foreign club to a Swedish club can get the signing bonus that he 
receives from the Swedish club taxed with tax for artistes (15 %). The rules in tax for artistes is in 
fact formed so that it is only for a total period of six months that a player can stay in Sweden 
without paying local and national tax on his income. Despite this a player can get his signing 
bonus taxed with tax for artistes when he signs a contract that stretches for a longer time than six 
months. 
 
The thing that makes this possible is that the Swedish Tax Agency only looks at the obligation for 
the player to pay tax by the time he receives the payment. The player must be considered to be 
restricted for his liability to pay tax in Sweden and the income have to come from sport activity 
that is going to be performed in Sweden. 
 
When tax for artistes is considerably more beneficial than the usual tax on income in Sweden it is 
possible that clubs tries to pay the whole salary as a signing bonus. The Swedish Tax Agency 
would probably not allow that a club pays a large signing bonus and do not pay any salary. The 
signing bonus must be in proportion with the salary the player is getting. The case with the 
football player Anders Svensson’s transfer from Southampton to Elfsborg shows that the gap 
between the signing bonus and the salary can be large and still be considered to be in proportion 
with each other. There is only a precedential court case that can determine what could be 
considered as proportional between signing bonus and salary. As long as the Swedish Tax 
Agency consider that the clubs are acting within the limits this will not be brought up in court.  
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SAMMANFATTNING 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att ta reda på ifall det är förenligt med lagen att använda sig av artistskatt (A-
SINK) på signing bonus trots att spelaren i fråga tänker stanna i landet i mer än sex månader. Vi 
vill också utreda om det i så fall är möjligt att betala ut en stor signing bonus till spelaren istället 
för högre lön. Våra frågeställningar blir således:  
 
Kan man tillämpa artistskatt på signing bonus när en spelare går från en utländsk till en svensk 
klubb? 
 
Är det möjligt för klubbarna att betala ut en stor signing bonus och inte betala ut lön? 
 
Metod 
 
Vi har baserat uppsatsen på kvalitativa intervjuer samt studier av lagtext, förarbeten, rättsfall och 
relevant litteratur. Intervjuerna är genomförda med låg grad av strukturering och standardisering. 
Vi har dock använt oss av ett antal huvudfrågor i samtliga intervjuer. I urvalet av intervjuobjekt 
har vi valt att prata med personer som kan tänkas ha olika åsikter om hur lagen ska tolkas. Därför 
har vi intervjuat representanter från både klubbar och Skatteverket. 
 
Resultat och slutsatser 
 
En spelare som går från en utländsk till en svensk klubb kan bli beskattad med A-SINK (15 %) 
på den signing bonus han erhåller från den svenska klubben. Reglerna i A-SINK är egentligen 
utformade så att det bara är under en sammanlagd period på sex månader som en spelare kan 
stanna i landet utan att behöva betala kommunal och statlig skatt på sin ersättning. Trots det kan 
en spelare som skriver på ett kontrakt som sträcker sig längre tid än dessa sex månader ändå bli 
beskattad med A-SINK på sin signing bonus.  
 
Det som gör detta möjligt är att Skatteverket endast ser till spelarens skattskyldighet vid den 
tidpunkt han får ersättningen. Spelaren måste då vara begränsat skattskyldig för sina inkomster 
från Sverige och ersättningen måste dessutom härröra från idrottslig verksamhet som kommer att 
utföras i landet. 
 
Då A-SINK är betydligt mer förmånlig än den ordinarie skatt som utgår på ersättningar i Sverige 
finns risken att klubbar kan försöka betala ut hela ersättningen till spelaren genom en signing 
bonus. Skatteverket skulle dock troligtvis inte godkänna att en klubb betalar ut en hög signing 
bonus för att sedan inte betala ut någon lön. Utbetalningen och lönekostnaden måste stå i 
proportion till varandra. Fallet med fotbollsspelaren Anders Svenssons övergång från 
Southampton till Elfsborg visar att det kan skilja ganska mycket mellan dessa betalningar utan att 
det anses vara oproportionerligt. Vad som är proportionerligt kan egentligen bara avgöras i ett 
prejudicerande domstolsfall. Så länge Skatteverket anser att klubbarna håller sig inom gränserna 
så kommer detta inte att prövas. 
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Inledning 
 
Svenska utlandsproffs i fotboll tjänar idag stora summor på sin idrott. De allsvenska klubbarna 

kan inte konkurrera med det löneläge som finns i de större europeiska ligorna. Även i mindre 

länder som Holland och Danmark får spelarna betydligt bättre betalt. Detta har lett till att spelare 

som inte riktigt platsar i de största ligorna ofta ändå väljer bort Sverige och Allsvenskan. En stor 

anledning är det mer gynnsamma skatteläget i ovan nämnda länder. På senare tid har dock ett 

antal svenska proffs återvänt hem till klubbar i Allsvenskan. Ett skäl är att klubbarna har hittat ett 

nytt sätt att erbjuda spelarna bra betalt. 

 

1.2 Bakgrund 
 
Ett allt mer vanligt förekommande begrepp i idrottsdebatten idag är artistskatt. Idrottsmän med 

artistkontrakt förekommer i de flesta större sporter, men allra främst i de så kallade 

vinteridrotterna.1 Enligt Skatteverket finns det ca 10 000 personer som beskattas enligt ”lagen om 

utomlands bosatta artister m.fl.” (A-SINK) vilken reglerar bestämmelserna om artistskatt. Av 

dessa personer står idrotten för ungefär en tredjedel.2 Som lagens benämning kan sägas ange 

handlar det om att beskatta ersättningar för personer som på ett eller annat sätt kan anses delta i 

någon form av ”artistiskt” framträdande. I lagen jämställs idrottsutövare med artister. 

 
Anledningen till att skatten är så populär är att den är förhållandevis förmånlig. Den enda skatte- 

och avgiftskostnad utbetalaren drabbas av är en 15-procentig bruttoskatt på den ersättning man 

betalar till spelaren. Detta innebär att utbetalaren inte behöver betala arbetsgivaravgifter på 

ersättningen. Det är klubben som är skyldig att se till att skatten blir betald och spelaren behöver 

således inte betala någon skatt på sin ersättning. Det finns dock ett antal villkor att ta hänsyn till 

vid denna typ av beskattning vilket kan leda till bekymmer för klubbarna. Det grundläggande 

villkoret är att idrottsutövaren ska ha sin skatterättsliga hemvist i ett annat land än Sverige. Det 

                                                 
1 Intervju 4/4 2005 med Per Swanström, egna anteckningar 
2 Ibid. 
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betyder att han3 inte får anses vara bosatt här, vilket jämställs stadigvarande vistelse. Det som 

ofta är ett stort problem för klubbarna är att en spelare inte får stanna längre tid i Sverige än sex 

månader. Det innebär att spelaren inte kan representera klubben en hel säsong då säsongen oftast 

sträcker sig över en längre period. Om spelaren är kvar längre tid än sex månader innebär det att 

han ska beskattas enligt reglerna i Inkomstskattelagen (1999:1229) från den första dagen han kom 

hit. Klubben är dessutom skyldig att betala arbetsgivaravgifter på 32,46 %4 enligt 

Socialavgiftslagen (2000:980).  

 
Artistskatten i sig är förvisso ingen nyhet då lagen har funnits sedan 1993. Det nya är istället att 

flera klubbar börjat att använda sig av den i samband med utbetalning av signing bonus. Signing 

bonus (även kallat sign-on-fee) är en ”förskottsbetalning” som i det här fallet en klubb betalar en 

spelare för att denne ska skriva på ett kontrakt med klubben. Om föreningen betalar ut denna 

förskottsbetalning medan spelaren fortfarande bor i utlandet så ska betalningen beskattas med 

artistskatt eftersom spelaren vid betalningstillfället är begränsat skattskyldig i och med att han 

inte anses vara bosatt i Sverige. Spelaren får sedan en vanlig lön när han flyttar till Sverige och 

beskattas enligt reglerna i Inkomstskattelagen. Förskottsbetalningen är då redan beskattad och 

räknas inte in i lönen som spelaren har. På detta sätt sparar klubbarna i fråga miljonbelopp.  

 

För att förstå hur mycket det kan skilja mellan artistskatt och ”vanlig” skatt har vi använt oss av 

detta aktuella exempel: 

 

För att skriva på ett 4,5-årskontrakt kräver landslagsspelaren i fotboll Anders Svensson 10 

miljoner skattefritt i signing bonus av IF Elfsborg. För att tillgodose Svenssons krav måste 

Elfsborg betala: 
 
 
Med artistskatt: 
       Eftersom skatten tas ut på bruttoersättningen 
 10 000 000   *  15 %  ≈  1 764 705   ska klubben själv göra avdrag för att få fram  
      0.85      beskattningsunderlaget som skatten ska utgå på 
 
10 000 000 + 1 764 705 = 11 764 705:-  Klubbens sammanlagda kostnad 

                                                 
3 Idrottsutövaren kan självklart även vara en kvinna men vi har i denna uppsats valt att använda ordet han när vi 
avser en spelare. 
4 Gunnar Rabe, Skattelagstiftning 05:1 (Stockholm, Norstedts Juridik, 2005), s. 894. 

 7



Med ”vanlig” skatt (56 %5 + 32.46 % arbetsgivaravgifter):  
 
X * (1 - 0,56) = 10 000 000    X = bruttoersättningen 
X = 22 727 272 
 
22 727 272 * 1,3246 ≈ 30 104 544:   Klubbens sammanlagda kostnad 
 

För att kunna ge 10 miljoner kronor skattefritt till Anders Svensson måste Elfsborg betala drygt 

11,7 miljoner kronor. Om Anders Svensson hade bott i Sverige, och varit obegränsat skattskyldig 

vid betalningstillfället, hade Elfsborg fått betala drygt 30 miljoner kronor.  

 

1.3 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det är lagligt att använda sig av artistskatten på 

signing bonus trots att spelaren i fråga tänker stanna i landet i mer än sex månader. Vi vill också 

undersöka ifall det i så fall är möjligt att betala ut en stor signing bonus till spelaren istället för 

högre lön. Våra frågeställningar blir följaktligen:  

 
Kan man tillämpa artistskatt på signing bonus när en spelare går från en utländsk till en svensk 
klubb? 
 
Är det möjligt för klubbarna att betala ut en stor signing bonus och inte betala ut lön? 
  

1.4 Avgränsningar   
 
Artistskatten är inte enbart tillämpbar på idrotten. Vi har dock avgränsat oss till att se problemet 

ur ett idrottsligt perspektiv. Det finns även problematik med artistskatt och signing bonus när en 

spelare lämnar en svensk klubb för en utländsk dito. Vi har emellertid bara tittat på 

problematiken när en spelare går från en utländsk till en svensk klubb.  

 

 

  

                                                 
5 Räknat på 31 % kommunalskatt och 25 % statlig skatt. 
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2 METOD 
 

2.1 Inledning 
 
I detta kapitel redogör vi kort för de metoder vi valt att använda oss av i genomförandet av 

studien.  

 

2.2 Ansats 
 
I metodlitteraturen kan man läsa om olika typer av ansatser. För att närma sig den empiriska 

verkligheten finns det olika metoder som forskare kan använda för att relatera teori och empiri.  

Då befintliga lagar och regler ligger till grund för vår empiriska studie bygger vår uppsats på en 

deduktiv ansats. 

 

I den deduktiva metoden har teorin en viktig och självständig ställning. Arbetssättet kännetecknas 

av att man utifrån befintliga teorier och allmänna principer drar olika slutsatser. Idealet är att 

teorin bildar ett deduktivt system, dvs. innehåller ett antal grundläggande teorisatser, regler för 

härledning av nya satser och sedan ett system av följdteorier. Inom systemet av teorier skall då 

råda logisk motsägelsefrihet.6  

 

2.3 Undersökningsmetod 
 
De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man vet om ett visst 

problemområde innan undersökningen börjar. Metodlitteraturen talar här om till exempel 

explorativa, deskriptiva och hypotesprövande undersökningar. När det gäller val av 

undersökningsmetod har vi valt att genomföra en deskriptiv undersökning.  

 

Deskriptiva (beskrivande) studier syftar till att bestämma forskningsobjektets egenskaper. 

Undersökningarna kan röra förhållanden som har ägt rum eller beskrivningar av förhållanden 

som existerar just nu. Vid deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att undersöka några 

                                                 
6 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 47-48. 
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aspekter av de fenomen som man är intresserad av. Beskrivningarna som görs är detaljerade och 

grundliga.7

  

2.4 Metoder för datainsamling 
 
Traditionellt kan sättet att insamla information delas in i två huvudtyper, kvantitativa eller 

kvalitativa metoder. Det första refererar till empirisk forskning som syftar till att kartlägga, 

analysera eller förklara forskningsområdet i form av variabler och kvantitativa förhållanden. Vid 

kvalitativ forskning är sökarljuset inriktat på helhetliga, personliga upplevelser utifrån ett friare 

och vidare förståelseperspektiv.8 Ofta brukar en kvalitativ undersökning följas upp med en 

kvantitativ undersökning för att säkerställa de resultat den kvalitativa undersökningen gav 

upphov till.  

 

För att kunna skapa en djupare och grundläggande förståelse för ämnes- och problemområdet har 

vi valt att använda en kvalitativ metodansats i vår studie där datainsamling främst sker genom 

intervjuer. Denna metod ger bättre förståelse för problemområdet och kan hjälpa oss att 

identifiera problem. 

  

2.5 Datainsamling genom intervjuer 
 
När vi arbetar med frågor för att samla information måste vi beakta två aspekter, standardisering 

och strukturering. Grad av standardisering är beroende på hur mycket ansvar som lämnas till 

intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Grad av strukturering har 

att göra med i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonerna att tolka fritt beroende 

på sig egen ställning eller tidigare erfarenheter. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket 

litet utrymme för intervjupersonen att svara inom och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som 

är möjliga. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen 

att svara inom.9  

 

                                                 
7 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 11. 
8 Edvard Befring, Forskningsmetodik och statistik (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 14-15.    
9 Runa Patel, s. 60-61. 
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Vi har använt oss av förhållandevis ostrukturerade och lågt standardiserade intervjuer. Vi har inte 

använt oss av något frågeformulär utan valt ut ett fåtal huvudfrågor som vi har velat ha svar på 

under intervjuns gång. Mellan huvudfrågorna har vi lämnat utrymme åt respondenterna att prata 

omkring frågorna och tankar de kan väcka.  

 

2.6 Primär- och sekundärdata 
 
Primära källor utgörs av ny information som samlats in med syfte att direkt användas i arbetet. 

De primära källorna härrör från intervjuer, fokusgrupper och observationer. Primärdata kan även 

erhållas genom enkätundersökningar som ofta består av standardiserade formulär som skickas ut 

till dem som ska besvara frågorna eller som ges till dem direkt. En sekundärkälla innebär en 

tolkning av saker och ting som ägt rum.10  

 

Vi har i uppsatsen använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs av de tre 

genomförda intervjuerna medan sekundärdatan består av lagtext, förarbeten, utredningar, rättsfall 

och litteratur. 

 

2.7 Urval 
 
Valet av respondenter skedde utifrån två kriterier. Vi ansåg att uppsatsens huvudfrågeställning 

krävde att vi fick representanter från både föreningar och Skatteverket som båda kunde ge sin syn 

på hur man bör tolka lagstiftningen. Ett annat kriterium var att de personligen är eller har varit 

involverade i sakfrågan. Vi valde därför att intervjua Per Swanström, som är sakkunnig på 

Särskilda skattekontoret i Ludvika. Det är det skattekontor som handhar allt som har med 

artistskatten att göra. Under intervjun var även Kerstin Svensson från Skatteverket bisittare. De 

som har representerat föreningarna är Sven-Åke Bergkvist, advokat på Mannheimer Swartling i 

Stockholm och Rolf Eriksson, advokat på Eriksson & Bengtsson AB i Borås. Sven-Åke 

Bergkvist är expert på beskattning och andra juridiska frågor inom idrotten och är bland annat 

ombud för Malmö FF medan Rolf Eriksson är ombud för IF Elfsborg. Det är intervjuerna med 

Per Swanström och Sven-Åke Bergkvist som ligger till grund för resultatet i studien. 
                                                 
10 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 67-68. 
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Anledningen till att intervjun med Rolf Eriksson inte är redovisad i resultatet är att vi inte hade 

möjlighet att träffa honom personligen och därför inte kunde göra en lika djupgående intervju. 

 

2.8 Validitet och reliabilitet  
 
För att en undersökning som denna ska nå en viss akademisk höjd måste källorna vara 

tillförlitliga och giltiga. Dessa fenomen brukar kallas för reliabilitet och validitet.  

 

Validitet (överensstämmelse) innebär att forskaren försöker säkerställa att han verkligen mäter 

det han avser att mäta. En mer allmän definition är att mätinstrumentet inte skall ge några 

systematiska fel.11

 

Med reliabilitet (pålitlighet) menas hur väl mätinstrumentet motstår olika slumpinflytanden, dvs. 

hur tillförlitligt det är. Under förutsättning att mätobjektet är stabilt skall ett bra mätinstrument ge 

samma värden vid upprepning av mätningen.12  

 

För att i bästa mån kunna trygga god validitet är urvalet av intervjupersoner av yttersta vikt och 

att de besitter kunskap om det de utfrågas om. De personer vi valde att intervjua var de som vi 

ansåg ha mest kunskap inom området. För att försöka nå hög validitet i vår studie har vi i våra 

intervjuer strävat efter att ställa relevanta frågor utifrån syftet. Genom att vi använde oss av 

personliga intervjuer med öppna frågor så har respondenterna haft möjlighet att själv påverka och 

styra sin medverkan. Varje möte i en kvalitativ intervju är unikt och kan inte göras om. Mötet 

präglas av personen och situationen. Därför är det svårt att visa på hög reliabilitet.  

 

 

 

 

 

   

                                                 
11 Göran Wallén, s. 65-67. 
12 Ibid., s. 65-67. 
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3 REFERENSRAM 
 

3.1 Inledning 
 
Vi har i detta kapitel valt att presentera lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

artister m.fl. (A-SINK). I presentationen av lagen har vi fokuserat på de delar som är av betydelse 

för uppsatsens problemområde samt gjort ett försök att belysa områden i lagstiftningen som kan 

ge utrymme för olika bedömningsproblem.  

 

3.2 Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 
 
Lagen består av 24 paragrafer. Vi har som sagt valt att redogöra för och kommentera de 

paragrafer som är väsentliga för studien. Inledningsvis sker dock en bakgrundsbeskrivning av 

lagen. 

 

3.2.1 Bakgrund till lagen 
 
Före A-SINK började användas betalade utländska artister som framträdde i Sverige 

bevillningsavgift enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och 

rättigheter (BevL).  

 

Bestämmelserna innebar i huvudsak följande. En i utlandet bosatt fysisk person som medverkade 

vid offentlig föreställning m.m. här i landet (utländsk artist) skulle betala bevillningsavgift på 

ersättningen för framträdandet. Avgiften beräknades på hela bruttoersättningen inklusive 

naturaförmåner, kostnadsersättningar och omkostnader som hade betalats direkt av arrangören. 

Avgiften uppgick till 30 procent av ersättningen. Anordnaren av föreställningen ansvarade för att 

avgiften betalades. Befrielse från skyldighet att betala bevillningsavgift förelåg dels för 

gatumusikanter och liknande som endast uppbar frivilliga bidrag, dels för deltagare i 

idrottstävlingar som hade anordnats av en organisation som var ansluten inom Sveriges 
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Riksidrottsförbund eller var representerad inom Sveriges Olympiska kommitté eller som genom 

särskilt beslut av regeringen förklarades likställd med dessa.13  

 

Vidare kunde befrielse för visst framträdande medges genom särskilt beslut av regeringen eller 

senare av Riksskatteverket. Inkomster på vilka BevL var tillämplig undantogs från statlig och 

kommunal inkomstbeskattning. Detta gällde även vid befrielse från avgift. Bevillningsavgiften 

tillföll med hälften vardera staten och den primärkommun där artisten framträdde.14  

 

Efter förslag av Artistbeskattningskommittén (SOU 1989:9) och i proposition 1990/91:159 om 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. slopades systemet med tillstånd, uttag av 

och befrielse från bevillningsavgift. Skattskyldighet enligt en särskild lag, nämligen A-SINK 

infördes. I ovan nämnda proposition uttalades att likformighetsskäl talade för att beskatta 

utländska idrottsmän på samma sätt som utländska artister. Undantaget från beskattning för 

idrottsmän slopades därmed trots idrottsrörelsens protester.15 Vidare tog man bort möjligheten att 

genom särskilt beslut få befrielse från beskattning. Skälet som framfördes i nämnda proposition 

var att befrielsemöjligheter från beskattning saknades i så gott som samtliga länder som 

Artistbeskattningskommittén hade studerat.16  

 

3.2.2 Allmänt 
 
Beskattningsreglerna för utomlands bosatta artister och idrottsmän finns således numera i A-

SINK. Skatten är en statlig definitiv källskatt (1 § A-SINK), särskild inkomstskatt. 

Deklarationsskyldighet föreligger följaktligen inte för inkomster som omfattas av dessa 

bestämmelser. 

 

 

                                                 
13 SOU 1989:9 Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl.: Betänkande av artistbeskattningskommittén., s. 45f. 
14 SOU 2003:12 Beskattning av utomlands bosatta: SINK-utredningens betänkande., s. 198. 
15 Riksidrottsförbundets juridiska kommitté, Idrottens skatteutredning – Kartläggning av idrottens skatte- och 
avgiftsområden (Stockholm, 2003)., s. 94f. 
16 SOU 2003:12, s. 198.  
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3.2.3 Definitioner 
  
Av 2 § A-SINK framgår att uttryck som används i Inkomstskattelagen (1999:1229) och 

Skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse i A-SINK, om inte annat anges eller 

framgår av sammanhanget. Vidare definieras i 3 § A-SINK vissa centrala begrepp och uttryck.  

 

Enligt 3 § A-SINK avses med uttrycket bosatt utomlands en fysisk person som är begränsat 

skattskyldig. Av denna definition samt den i 2 § A-SINK gjorda hänvisningen till 

Inkomstskattelagen följer att uttrycket ska tolkas med utgångspunkt i 3 kap. 17 § IL och 3 kap. 3 

§ IL vilket vi senare kommer att gå in på. 

 

Uttrycket hemmahörande i utlandet avser fysisk person som är bosatt utomlands samt juridisk 

person som inte är registrerad här i riket och som inte heller har fast driftställe här. 

 

Med uttrycket artist åsyftas den som utövar artistisk verksamhet och med idrottsman den som 

utövar idrottslig verksamhet. För att omfattas av bestämmelserna i A-SINK krävs vidare att 

framträdandet sker inför publik. Detta kan antingen ske genom att publiken är personligen 

närvarande eller kan se eller lyssna till framträdandet med hjälp av ljud eller bildupptagning. 

 

Med idrottslig verksamhet menas framträdande inför publik, direkt eller genom radio- eller TV- 

inspelning, vid tävling eller uppvisning. Som artistföretag räknas fysisk eller juridisk person, som 

utan att vara arrangör, mot ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman. Med arrangör avses 

den som anordnar tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet. 

 

3.2.4 Skattskyldighet 
 
Skattskyldiga till särskild inkomstskatt är utomlands bosatt artist och idrottsman samt 

artistföretag och arrangör hemmahörande eller bosatt i utlandet. Både fysiska och juridiska 

personer omfattas alltså av skattskyldigheten. 

 
4 § Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och juridiska personer som är 
hemmahörande i utlandet och som uppbär enligt denna lag skattepliktig inkomst. 
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5 § Skattskyldighet föreligger inte för en artist eller idrottsman, om han uppbär inkomsten från 
ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet. Lag (1999:1272). 
 
För utomlands bosatta personer som inte utövar artistisk verksamhet blir i stället lag (1991:586) 

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) aktuell. 

 

3.2.5 Redovisning och betalningsskyldighet 
 
Enligt 6 § 1 st. A-SINK är den som enligt 14 § är redovisningsskyldig för skatten också ansvarig 

för betalning av särskild inkomstskatt. Detta innebär att den som betalar ut skattepliktig 

ersättning till en artist/idrottsman eller ett artistföretag ska göra avdrag, redovisa den dragna 

skatten och betala in den. För arrangörer gäller att dessa själva är skyldiga att redovisa och betala 

skatten. 

 

3.2.6 Skattepliktig inkomst 
 
Det kan även förekomma fall då en person bosatt i utlandet erhåller inkomst i förskott för artistisk 

eller idrottslig verksamhet som han vid en senare tidpunkt, då han betraktas som obegränsat 

skattskyldig, ska utföra i Sverige. En sådan förskottsersättning är skattepliktig. 

 
7 § Skattepliktig inkomst för artist, idrottsman eller artistföretag är kontant ersättning eller annat 
vederlag som uppbärs från Sverige för artistisk eller idrottslig verksamhet som bedrivs i Sverige 
eller på svenskt fartyg. Som kontant ersättning eller annat vederlag anses också förskott på 
sådant vederlag. 
 
Det finns två rättsfall som behandlar detta område. Gemensamt för dessa rättsfall är att de 

avgjordes före 1993 och därför inte handlar om A-SINK, men rättsfallen behandlar frågan om hur 

domstolarna ser på ersättningar från Sverige till idrottsmän bosatta i utlandet och är därför ändå 

relevanta. Det är dock viktigt att tillägga att domarna endast kan fungera som vägledning för hur 

domstolarna kan tänkas döma i ett sådant här fall då det endast är ett avgörande i Högsta 

Domstolen eller Regeringsrätten som är prejudicerande.   

 

Det första rättsfallet handlar om fotbollsspelaren Glenn Hysén som mottog 100 000 kronor av 

IFK Göteborg för att skriva på ett kontrakt. Hysén var vid tidpunkten för betalningen bosatt i 
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Holland och begränsat skattskyldig för inkomster från Sverige. Glenn Hysén yrkade för att 

ersättningen inte skulle beskattas i Sverige då den skulle ses som en betalning som kompenserade 

ett inkomstbortfall för att han skulle lämna Holland och flytta till Sverige. Pengarna skulle ses 

som en ersättning för ett arbete Hysén utfört i Holland. Skatteverket hävdade att inkomsten skulle 

ses som en betalning för ett arbete som skulle utföras i Sverige, eftersom Glenn Hysén fick 

pengarna för att han skrev på ett kontrakt som leder till en anställning med IFK Göteborg. 

Domstolen gick på Skattverkets linje och ansåg att pengarna betalades ut för ett arbete som skulle 

utföras i Sverige och därför skulle beskattas i landet.17  

 

Det andra målet handlar om ishockeyspelaren Robert Nordmark som fick ersättning från Västerås 

IK för att komma till Sverige och spela för klubben. Västerås betalade en ersättning till ett bolag i 

Canada som ägde spelarens rättigheter för spel utanför Canadas gräns. Denna betalning var enligt 

Nordmark nödvändig för att han skulle få representera Västerås. Ersättningen som bolaget fick av 

Västerås betalades sedan vidare till Nordmark med avdrag av bolagets provision på 1.5 %. Enligt 

Nordmark skulle denna betalning ses som intjänad i Canada under den tid han varit bosatt där, 

och därmed utgått på grund av hans tjänst utomlands. Därför ansåg man att pengarna inte skulle 

beskattas i Sverige. Skatteverket ansåg dock att ersättningen betalades till Nordmark på grund av 

hans anställning med Västerås, och att ersättningen betalades ut från Sverige och därför skulle 

beskattas här i landet.  Domstolen dömde enligt Skatteverkets linje och Nordmark blev skyldig att 

betala skatt i Sverige på beloppet.18  

 

3.2.7 Skattesats och beskattningsmyndighet 
 
9 § Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten. 

 
A-SINK är som tidigare nämnts en definitiv källskatt. Detta innebär att skatten tas ut på 

bruttoinkomsten och möjlighet till kostnadsavdrag saknas. Observera dock att vissa 

kostnadsersättningar och naturaförmåner har undantagits från skatteplikt. 

 

Beskattningsmyndighet är Skatteverket, särskilda skattekontoret i Ludvika. 
                                                 
17 Kammarrätten mål nr 1631-1992 meddelad i Göteborg den 13 mars 1993. 
18 Kammarrätten mål nr 3603-1995 meddelad i Sundsvall den 29 oktober 1996.   
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3.2.8 Beskattningsbeslut och skatteavdrag 
 
I motsats till vad som gäller beträffande särskild inkomstskatt enligt SINK så krävs inget beslut 

av Skatteverket för att utbetalaren ska bli skyldig att göra skatteavdrag enligt A-SINK. Den som i 

Sverige betalar ut skattepliktig ersättning till någon som är skattskyldig enligt 4 § A-SINK är 

skyldig att göra enligt lag föreskrivet skatteavdrag utan att något särskilt beslut eller besked har 

meddelats från Skatteverket i förväg. 

 
I fall då särskild inkomstskatt har betalats, och det senare visar sig att den skattskyldige stannat i 
Sverige under så lång tid att han är att betrakta som obegränsat skattskyldig, är det möjligt att 
omvandla den särskilda inkomstskatten till preliminär A-skatt. Bestämmelserna om detta finns i 
11 kap. 14 § Skattebetalningslagen. Av 18 kap. 7 § SBL framgår vidare att preliminär skatt kan 
omvandlas till särskild inkomstskatt. 
 

3.3 Övriga aktuella lagar och bestämmelser 
 

3.3.1 Obegränsat skattskyldiga  
 
Enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL) så är följande personer obegränsat skattskyldiga: 
 

1. Den som är bosatt i Sverige 
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige 
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här 
 

3.3.2 Begränsat skattskyldiga 
 
Enligt 3 kap. 17 § IL så är personer som inte är obegränsat skattskyldiga begränsat skattskyldiga.  

 

3.3.3 Stadigvarande vistelse 
 
Den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § punkt 2 IL. 

Detta innebär att om någon vistas stadigvarande i Sverige eller inte har betydelse för hur en 

person ska beskattas för sina inkomster. Exempelvis framgår av 3 kap. 8 § IL att den som är 

obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet. 
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Nuvarande bestämmelser föreskriver inte närmare vad som skall anses vara stadigvarande 

vistelse. Enligt praxis räknas stadigvarande vistelse i princip som en sammanhängande tidsperiod 

på sex månader eller mer (prop. 1927:102 bil. 3 s. 46 f.). Det krävs även dygnsvila här för att 

stadigvarande vistelse ska kunna komma ifråga. RÅ19 1981 Aa 4 och RÅ 1997 ref. 25 är 

vägledande för bedömningen av vad som är en stadigvarande vistelse. 
 

Av RÅ 1981 Aa 4 framgår att viss dygnsvila fordras i Sverige för att en vistelse ska kunna 

betecknas som stadigvarande. Syftet och avsikten med vistelsen i Sverige är däremot inte 

avgörande.  

 

RÅ 1997 ref. 25 avsåg en person som en normal arbetsvecka kom till Sverige på måndag 

morgon, återvände till hemlandet på fredag eftermiddag och däremellan avbröt Sverigevistelsen 

för besök en till två dagar i Danmark eller Norge med en övernattning. Rättsfallet visar att en 

regelmässig vistelse med tre övernattningar per vecka i Sverige innebär att personen uppfyller 

rekvisitet stadigvarande vistelse.  

 

Ett rättsfall inom idrotten som behandlar regeln om stadigvarande vistelse i landet, är det mellan 

basketklubben Södertälje BBK och Skatteverket. I detta rättsfall har den inblandade klubben 

betalat A-SINK på spelares ersättningar även fast spelarna har vistats i Sverige längre tid än sex 

månader. Klubben hävdar i detta rättsfall att man har uppfattat reglerna kring stadigvarande 

vistelse som att det är sex månaders vistelse i Sverige per kalenderår som gäller vid beskattning 

med A-SINK. Klubben har därför haft sina spelare anställda under en hel säsong, tack vare att 

säsongen sträcker sig över ett årsslut, och detta innebar att vistelsetiden inte överskred sex 

månader per år.  

 

Skatteverket ansåg att det var sex sammanhängande månader oavsett om vistelsen sträcker sig 

över ett årsslut som gäller för att det ska anses att man vistas stadigvarande i Sverige. 

Kammarrätten dömde i det här fallet till förmån för Skatteverket och klubben blev skyldig att 

betala arbetsgivaravgift på ersättningen till spelarna.20

                                                 
19 Regeringsrättens årsbok. 
20 Kammarrätten mål nr 4625-00 och 4626-00 meddelad i Stockholm den 18 mars 2004. Jämför med Länsrätten mål 
nr S908-96 meddelad i Göteborg den 6 mars 1998.  
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3.3.4 Tillfälligt avbrott 
 
Det kan dock vara svårt att tillämpa RÅ 1997 ref. 25 på situationer där såväl vistelserna i Sverige 

som avbrotten för vistelse i utlandet är längre och mera sammanhängande än som var fallet i 

nämnda rättsfall. Det förekommer situationer där såväl vistelserna i Sverige som avbrotten för 

vistelser i utlandet uppgår till flera månader. Tidigare har de olika skattekontoren inte varit 

konsekventa i vilken bedömning som skall gälla. Många använde sig tidigare av den så kallade 

”tvåmånadersregeln”, vilket innebar att två månader räckte för att en utlandsvistelse inte skulle 

anses vara tillfällig.21 Från och med februari 2005 har Skatteverket kommit fram till en 

gemensam policy som man använder sig av i sådana situationer. 

 

När bedömningen görs av vad som är ett tillfälligt avbrott ska en utlandsvistelse som överstiger 

sex månader inte anses vara tillfällig. Ett sådant avbrott bryter alltid en stadigvarande vistelse i 

Sverige. Ett avbrott kan enligt Skatteverkets mening i övrigt ses som tillfälligt om 

 
• avbrottet är kortare eller lika långt som tidigare vistelse i Sverige,  
• avbrottet är kortare eller lika långt som den efterföljande vistelsen i Sverige.  

 

3.3.5 Väsentlig anknytning   
 
I 3 kap. 7 § 1 st. IL uppräknas nio olika omständigheter, som skall beaktas vid avgörandet av om 

den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige: 

• om han är svensk medborgare 
• hur länge han var bosatt här 
• om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort 
• om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl 
• om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk 
• om han har sin familj här 
• om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att 

inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i 
näringsverksamhet här 

• om han har en fastighet här 
• liknande förhållanden. 

    

                                                 
21 Per Swanström 
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Syftet med lagen är att låta personer som är utflyttade från Sverige i vissa fall förbli obegränsat 

skattskyldiga. Regeln kallas ibland för femårsregeln eftersom den innebär att bevisbördan för att 

den skattskyldige inte har väsentlig anknytning till Sverige åvilar den skattskyldige under fem år 

från dagen för avresan från Sverige.   

 

Det ska enligt femårsregeln varje år göras en enskild bedömning om den skattskyldige har 

väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Det krävs dock att den skattskyldige antingen är 

svensk medborgare eller under sammanlagt minst tio år varit bosatt här eller stadigvarande vistats 

här för att femårsregeln skall vara tillämplig. En i utlandet bosatt utländsk medborgare kan därför 

inte plötsligt bli obegränsat skattskyldig i Sverige på den grund att han har väsentlig anknytning 

till Sverige.22  

 

Det finns inte någon regel för hur många anknytningspunkter som skall föreligga till Sverige för 

att väsentlig anknytning skall anses föreligga. Det är en samlad bedömning av förhållanden i det 

enskilda fallet som är avgörande. Det är dock klart, att om den skattskyldige inte har någon 

anknytningspunkt alls till Sverige, kan han inte anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Det innebär 

att sådana skattskyldiga, som har mycket starka skatterättsliga skäl att inte anses bosatta här, 

genom att klippa av alla banden till Sverige kan undgå den obegränsade skatteskyldigheten från 

utresedagen.23  

 

3.3.6 Dubbelbeskattningsavtal 
 
För att A-SINK ska gälla ska ett eventuellt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 

idrottsutövarens hemland inte innehålla bestämmelser som gör att ersättningen inte ska beskattas 

i Sverige.  Det är dock mycket ovanligt att reglering i dubbelbeskattningsavtal innebär att Sverige 

inte har rätt att beskatta den här typen av inkomster. Det medför att beskattning regelmässigt ska 

ske enligt A-SINK.24

 

                                                 
22 Sven-Olof Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 525ff. 
23 Lodin, s. 527. 
24 Thomas Karlsson, ”Artistskatten och idrotten”, Artikelsamling 1997 - Idrottsjuridisk skriftserie Nr 2 (Farsta: SISU 
Idrottsböcker, 1997), s. 18. 
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4 RESULTAT 
 

4.1 Inledning 
 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de olika ståndpunkter respondenterna har beträffande 

en utbetalning av signing bonus till en spelare som är bosatt i utlandet. Vi har delat upp de olika 

huvudfrågor vi har utgått ifrån och under varje fråga redovisat de tankar respondenterna har haft 

kring problemområdet.   

 

4.2 Intervjusvar 
 
Kan signing bonus skiljas från den övriga ersättningen en spelare får? 

 
Skatteverket ser en utbetalning av signing bonus som en enskild betalning som kan skiljas från 

spelarens övriga ersättning.25  

 

Sven-Åke Bergkvist anser att en ersättning som betalas ut för att en spelare ska skriva på ett 

kontrakt med en klubb ska skiljas från den övriga ersättning en spelare får från klubben. 

Betalningen ska istället ses som en ersättning man betalar för de inkomster spelaren förlorar då 

han byter klubb, det vill säga pengar spelaren skulle ha fått om han fullföljt kontraktet i den 

gamla klubben. Detta förutsätter att spelaren står under kontrakt då han får sin signing bonus. Om 

spelaren däremot är kontraktslös vid tillfället för utbetalningen av en signing bonus ska den ses 

som en betalning för det värde som spelaren har upparbetat. Hursomhelst ska ersättningen inte 

räknas med i spelarens lön.26

 

Hur stor kan en signing bonus vara? 

 
För att bestämma vad som kan anses vara ett skäligt belopp för en signing bonus ska man väga in 

en mängd faktorer. Det man tittar på från Skatteverkets sida är hur långt kontraktet är, vilken 

övrig ersättning spelaren får, om spelarens övriga ersättning står i proportion till signing bonusen 
                                                 
25 Per Swanström 
26 Intervju 12/4 2005 med Sven-Åke Bergkvist, egna anteckningar 
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samt om spelarens övriga ersättning ligger i samma löneområde som spelare med liknande 

färdigheter och meriter tjänar.27

 

Det är enligt Sven-Åke viktigt att ersättningarna står inom ”rim och reson” med varandra och att 

man ska väga in det eventuella inkomstbortfall eller värde på kontraktet då man bestämmer vad 

som kan anses vara ett skäligt belopp på en signing bonus.28

 

Hur ska en signing bonus beskattas? 

 
Skatteverket anser att det som är avgörande för hur en signing bonus ska beskattas är hur den 

skattskyldiges situation ser ut vid betalningstillfället. Är den skattskyldige att betrakta som 

obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL ska ersättningen beskattas enligt reglerna i 

Inkomstskattelagen. Om spelaren däremot anses vara begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § är 

det A-SINK som ska utgå på ersättningen, förutsatt att ersättningen härrör från idrottslig 

verksamhet som kommer att utföras i Sverige (7 § 1 st. A-SINK). Ersättningen måste även 

utbetalas från Sverige.29

 

Sven-Åke Bergkvist anser också att det är spelarens skattskyldighet som avgör för vilken skatt 

som ska utgå på signing bonus.30

 

Hur ser du på förhållandet mellan storleken på signing bonus och den löpande ersättningen i 

fallet med Anders Svensson? 

 
Skatteverket har hittills inte sett några konstigheter i det här fallet utan en samlad bedömning av 

förhållandet mellan beloppen (där man väger in de aspekter vi tidigare nämnt) leder till att 

beloppen står i proportion till varandra.31

 

                                                 
27 Per Swanström 
28 Sven-Åke Bergkvist 
29 Per Swanström 
30 Sven-Åke Bergkvist 
31 Per Swanström 
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Sven-Åke Bergkvist anser också att storleken på signing bonus ska anses som skälig i detta fall 

då det värde som Anders Svensson har jobbat upp står i paritet med storleken på bonusen.32

 

Varför ska signing bonusen i det här fallet beskattas med A-SINK trots att Anders Svensson 

kommer att stanna längre tid än sex sammanhängande månader i Sverige? 

 
Skatteverket anser att det som är avgörande i detta fall är att Anders Svensson vid tidpunkten för 

betalningen bor i England och därmed är begränsat skattskyldig för inkomster ifrån Sverige. 

Skattereglerna är utformade så att det är endast förhållandet vid denna betalningstidpunkt man 

kan ta hänsyn till även fast pengarna kan knytas till det arbete som Svensson kommer att utföra 

då han kommer att vara obegränsat skattskyldig för sina svenska inkomster.33  

 

Eftersom en signing bonus ska ses som en enskild betalning och inte räknas med i den övriga lön 

Anders Svensson får för att spela i Elfsborg är det skattskyldigheten som är det avgörande, menar 

Sven-Åke Bergkvist. I det här fallet får Svensson pengarna då han befinner sig i England och 

pengarna härrör till idrottslig verksamhet och ska därför beskattas med A-SINK.34  

 

Ser du några eventuella problem med denna typ av utbetalningar av signing bonus? 

 
Swanström menar att det som kan innebära problem i framtiden är om föreningar använder sig av 

tillvägagångssätt där betalningarna inte står i proportion till varandra. Om en förening betalar ut 

hela ersättningen i signing bonus och därefter inte betalar någon lön då spelaren har kommit till 

Sverige, eller om ersättningen inte står i paritet med vad en spelare med liknande färdigheter 

tjänar, kan det leda till att Skatteverket beslutar sig för att göra en genomsyn av upplägget i 

kontraktet mellan spelaren och klubben. Detta gör man för att ta reda på om signing bonusen 

egentligen ska ses som en lön för spelaren då han utför arbetet i Sverige. En återbetalningsklausul 

i kontraktet, det vill säga att spelaren är skyldig att betala tillbaka beloppet om han inte fullföljer 

kontraktet, kan bidra till att Skatteverket misstänker att det handlar om otillåten skatteplanering. 

                                                 
32 Sven-Åke Bergkvist 
33 Per Swanström 
34 Sven-Åke Bergkvist 
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Skatteverket ser inte några övriga problem med detta förfaringssätt då det fortfarande är relativt 

ovanligt.35

 

Sven-Åke Bergkvist tror inte att denna typ av lösningar kan leda till några större problem då 

tillvägagångssättet inte är så vanligt förekommande. Det problem som dock kan uppkomma är 

detta med ”rim och reson” mellan ersättningarna.36

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Per Swanström 
36 Sven-Åke Bergkvist 
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Inledning 
 
I detta kapitel har vi valt att diskutera det resultat vi fått fram under fyra huvudrubriker. Under de 

olika rubrikerna framkommer även svaren på våra frågeställningar.    

 

5.2 Skattskyldigheten 
 
För att en spelares ersättning ska kunna beskattas enligt reglerna i A-SINK krävs det att spelaren 

är att betrakta som begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL. För att bli betraktad som 

begränsat skattskyldig krävs det att man inte uppfyller något av kriterierna i 3 kap. 3 § IL. En 

spelare får därför, som vi tidigare redogjort för, inte vara bosatt i Sverige och inte ha någon 

väsentlig anknytning hit, exempelvis permanentboende. Spelaren får inte heller stadigvarande 

vistas här i landet. Detta med stadigvarande vistelse är det som har varit mest omtvistat av dessa 

kriterier och det som bidragit till de flesta bekymmer klubbarna har haft vid en användning av 

bestämmelserna i A-SINK.  Det är enligt praxis sex sammanhängande månaders vistelse som 

gäller innan en spelare betraktas som obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige. 

Rättsfallet angående Södertälje BBK, som vi tidigare nämnt, kan även ses som en vägledning för 

hur domstolarna ser på detta.  

 

Det är alltså endast under en tidsperiod på sex sammanhängande månader som en spelare kan 

befinna sig i landet om hans ersättning ska beskattas med A-SINK. Om spelaren stannar längre 

tid än dessa månader blir den ersättning som spelaren fått upptaxerad på grund av att spelaren blir 

ansedd som obegränsat skattskyldig för sina inkomster. Detta innebär att den utbetalande klubben 

måste betala arbetsgivaravgifter på ersättningen, och spelaren blir skyldig att betala kommunal 

och statlig skatt på sin lön från den första dagen han kom hit. 

 

Det är problematiken kring stadigvarande vistelse som klubbarna vill undvika och det är därför 

spelare ofta inte stannar i Sverige under en hel säsong då en säsong i de flesta idrotter sträcker sig 

över sex månader. 
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5.3 Utbetalningar av signing bonus 
 
Klubbarnas ”nya” sätt att använda sig av A-SINK på ersättning är genom utbetalningar av 

signing bonus till spelare innan de kommer till Sverige. Både klubbar och Skatteverket tolkar 

bestämmelserna i lagen som att det avgörande för om en ersättning ska beskattas med A-SINK är 

hur skattskyldigheten ser ut för spelaren vid själva tidpunkten för betalningen. Det spelar inte 

någon roll hur skattskyldigheten vid följande betalningar ser ut. Enligt Skatteverket är reglerna i 7 

§ 1 st. A-SINK utformade så att de bara kan ta hänsyn till hur den skattskyldiges situation ser ut 

just vid betalningstillfället. Är spelaren att betrakta som begränsat skattskyldig vid 

betalningstillfället och ersättningen utgår från Sverige för idrottslig verksamhet ska den beskattas 

enligt A-SINK.37   

 

Att spelaren efter utbetalningen flyttar till Sverige och anses vara obegränsat skattskyldig för sina 

inkomster på den övriga ersättning en spelare får är något man således inte tar hänsyn till vid 

beskattningstillfället. Denna tolkning som Skatteverket och klubbarna har gjort av lagen kräver 

att signing bonus ska ses som en ersättning som skiljer sig från den övriga ersättning spelaren får 

för att flytta till Sverige och representera en svensk klubb. En signing bonus ska, enligt 

myndighetens och klubbarnas sätt att tolka lagen, ses som en ersättning spelaren får för det 

inkomstbortfall spelaren får i sitt gamla kontrakt då han byter klubb eller det värde spelaren har 

arbetat upp om han är kontraktslös vid övergången.38  

 

Enligt denna tolkning ska ersättningen ses som en enskild utbetalning till en spelare i utlandet 

som härrör till idrottslig verksamhet. Den ska därför inte ses som ett förskott på den lön en 

spelare får. Det finns dock andra åsikter om hur man ska se på en signing bonus. Att Skatteverket 

och klubbarna anser att man ska skilja på betalningarna och endast se till betalningstillfället är 

något som det råder delade meningar om.  

 

Riksidrottsförbundet har i sin skatteutredning tagit upp detta scenario med utbetalningar av 

signing bonus och menar att man inte kan skilja på en spelares signing bonus och den övriga 

ersättningen spelaren får. Argumentet man har för detta är att en utbetalning på detta sätt, enligt 

                                                 
37 Per Swanström 
38 Sven-Åke Bergkvist 
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lagen, inte är något annat än en förskottsbetalning för ett arbete som kommer att utföras under 

sådana omständigheter att A-SINK inte är tillämplig. De konstaterar även att något 

idrottsutövande inte har skett vid tidpunkten för betalningen, och att man därför inte kan hävda 

att denna utbetalning går att hänföra till lagens tillämpningsområde.39 Frågan är vad det är för 

arbete en spelare utför i Skatteverkets och klubbarnas tolkning. Det skulle kunna tolkas som att 

det är själva påskriften av kontraktet som ska ses som det utförda arbetet.  

 

RF anser dock att en spelares signing bonus kan bli beskattad enligt reglerna i A-SINK. 

Förutsättningen är att spelaren i fråga inte stannar i Sverige i mer än sex sammanhängande 

månader.40

 

5.4 Storlek på signing bonus 
 
Vi anser att det som kan vara svårt att bestämma är hur stor en signing bonus får vara i 

förhållande till den övriga ersättning spelaren får efter han har flyttat till Sverige, då det enligt 

Skatteverket ska ses som en enskild betalning. Det kan bli besvärligt att avgöra vad som anses 

vara en skälig ersättning för att skriva på ett kontrakt. 

 

För att bestämma om en signing bonus står i proportion med den övriga ersättningen ska man 

enligt Skatteverket göra en samlad bedömning. I sin bedömning tar Skatteverket hänsyn till 

längden på en spelares kontrakt där ett längre kontrakt innebär att bonusen kan bli lite högre. Man 

tittar även på den övriga ersättningen spelaren får och jämför den med vad andra spelare med 

liknande färdigheter och meriter tjänar.41 Vi anser dock att det kan bli svårt att jämföra spelare 

med varandra då det idag kommer spelare från hela världen till Sverige för att representera 

klubbar i de olika sporterna. Ska spelarna jämföras med svenska spelare eller med spelare från 

andra länder? Det kan också vara spelare som man inte känner till så väl då de kanske är unga 

eller har spelat i ligor som inte är så kända i Sverige. En spelare som är stjärna i en sämre liga, 

ska han jämföras med de allra främsta i Sverige, då det kanske finns många spelare i Sverige som 

                                                 
39 Riksidrottsförbundets juridiska kommitté, Idrottens skatteutredning – Kartläggning av idrottens skatte- och 
avgiftsområden (Stockholm, 2003) s. 97. 
40 Ibid., s. 97. 
41 Per Swanström 
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är bättre, men som inte har något stjärnstatus här. Detta tror vi kan innebära en del problem då 

man ska fastställa vad som kan anses som ett rimligt förhållande mellan en signing bonus och 

övrig ersättning. 

 

En vägledning till vad som kan anses som ett skäligt förhållande mellan ersättningarna kan man 

dock få i Skatteverkets sätt att se på ersättningarna i samband med Anders Svenssons övergång 

från Southampton till Elfsborg. Skatteverket anser att dessa ersättningar mycket väl kan tänkas 

stå i proportion till varandra. Man har från myndighetens sida i alla fall inte hittills valt att pröva 

detta fall.42  

 

Anders Svensson får cirka 10 miljoner kronor i signing bonus då han fortfarande är bosatt i 

England och anses vara begränsat skattskyldig. Ersättningen beskattas med A-SINK vilket 

innebär att kostnaden för Elfsborg ligger på ca 11,7 miljoner kronor. Den övriga ersättning 

Svensson får för att spela för klubben ska enligt uppgift ligga runt en bra allsvensk lön men 

absolut inte i toppskiktet då Anders inte ens kommer att vara den spelare som är bäst betald i 

Elfsborg.43 Som jämförelse hade de bäst betalda spelarna i Allsvenskan 2003 en taxerad inkomst 

på drygt 1,2 miljoner.44

 

Skatteverkets tolkning i det här exemplet innebär att ersättningen en spelare kan få då han skriver 

på ett kontrakt kan vara avsevärt högre än den ersättning han får då han utför sitt jobb. Frågan 

man kan ställa sig är ifall det är rimligt att en spelare ska få bättre betalt för att skriva på ett 

kontrakt än den lön han kommer att ha för att utföra sitt arbete. Skatteverkets tolkning i fallet 

Anders Svenssons visar att förhållandet mellan ersättningarna kan vara ganska så stort men ändå 

anses som godtagbart. Vi anser att det svåra med en sådan här bedömning blir att bestämma var 

gränsen går. Kan denna tolkning leda till att en klubb kan betala all ersättning i signing bonus och 

ingenting då spelaren utför sitt arbete i Sverige? 

 

                                                 
42 Per Swanström 
43 Telefonintervju 21/4 2005 med Rolf Eriksson, Advokat, Eriksson & Bengtsson AB, Borås. 
44 Skatteverkets taxeringskalender. 
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Skatteverket anser att detta inte är något som är möjligt, då förhållandet mellan ersättningarna, 

inte kan vara hur stort som helst. Detta skulle troligtvis innebära att kontraktet mellan spelaren 

och klubben blir utsatt för en genomsyn av Skatteverket.  

 

I ett sådant fall tittar Skatteverket på hur kontraktet är uppbyggt för att utreda om betalningen av 

signing bonusen istället rör sig om ersättning för det arbete spelaren ska utföra i Sverige.45 Skulle 

det visa sig att detta är fallet tror vi att det kan innebära att reglerna i Skatteflyktslagen 

(1995:575) blir tillämpliga då rättshandlingen utförts på ett sådant sätt att den skattskyldige 

erhållit en väsentlig förmån.  

 

Om en klubb skulle försöka med en förfarande där hela eller den största delen av ersättningen 

betalas ut i förväg, skulle det troligtvis innebära en genomsyn av kontraktet. Genom att 

Skatteverket anser att förhållandet mellan ersättningarna ska stå i proportion till varandra 

motsäger det vad man tidigare sagt om att en signing bonus ska skiljas från den övriga 

ersättningen spelaren får.  

 

5.5 Stadigvarande vistelse 
 
Det som tidigare har fungerat som en gräns för hur länge en spelare kan beskattas med A-SINK 

kan, genom att sådana här metoder med utbetalningar av signing bonus anses förenliga med 

lagen, mista sin funktion. Klubbar kan enligt denna tolkning erbjuda sina spelare höga löner då 

man kan betala ut en stor del i förväg och denna del då endast beskattas med 15 %. Sedan får 

spelaren en lägre ersättning för tiden då han befinner sig i landet som han beskattas för enligt 

reglerna i Inkomstskattelagen. Detta sätt att betala ut ersättningar bör innebära att klubbar har råd 

att ha spelare kvar hela säsongen då klubbens sammanlagda kostnader för en spelares 

sammanlagda ersättning blir avsevärt mindre, än om hela lönen skulle betalas ut då spelaren har 

kommit till Sverige. Skatteverket har blivit hårdare i sin bedömning av stadigvarande vistelse 

men om detta sätt med utbetalningar av signing bonus anses accepterat bedömer vi att denna 

tolkning inte innebära bör några större problem. 

 

                                                 
45 Per Swanström 

 30



Att en klubb försöker sig på en lösning med ett orimligt förhållande mellan storleken på en 

signing bonus och den övriga ersättning som en spelare får är det problem som denna tolkning av 

lagen kan innebära, vilket även Per Swanström menar.46  

 

Både Skatteverket och Sven-Åke Bergkvist tror inte att deras tolkning av hur en signing bonus till 

en spelare som är bosatt i utlandet ska beskattas kommer att innebära några större problem. Vi 

tror dock att en tolkning enligt detta sätt kan innebära en del svårigheter. Genom att man får ner 

lönekostnaden samtidigt som man får spelare att stanna längre tid i landet tror vi att fler och fler 

klubbar kan bli intresserade att pröva samma typ av tillvägagångssätt. Det kan också innebära att 

fler klubbar testar gränsen eftersom det inte finns någon några klara regler när det proportionerna 

mellan ersättningarna.  

 

För att det ska skapas klara regler för vad som är proportionerligt så måste frågan prövas i 

domstol. För att detta ska ske, tror vi, att Skatteverket måste vara den drivande parten. Så länge 

Skatteverket tycker att klubbarna håller sig inom gränserna så kommer det heller inte att bli 

någon prövning. För att en dom rörande skattefrågor ska bli prejudicerande krävs det ett 

avgörande av Regeringsrätten. Skatteverkets tolkning angående vad som anses som skäligt är 

nödvändigtvis inte den som ska gälla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Per Swanström 
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6 SLUTSATS 
 
Det som är avgörande för om utbetalningar av signing bonus kan beskattas enligt A-SINK är att 

spelaren betraktas som begränsat skattskyldig vid tillfället för utbetalningen. För att en spelare 

ska anses vara begränsat skattskyldig krävs det att spelaren är bosatt i utlandet och att han inte har 

någon väsentlig anknytning till Sverige. Spelaren får inte heller vistas i landet under en längre tid 

än sex månader. Vid ett överskridande av denna gräns blir han att betrakta som obegränsat 

skattskyldig och därmed blir han skyldig att betala kommunalskatt och statlig skatt på sin 

ersättning och den utbetalande klubben blir skyldig att betala arbetsgivaravgift på ersättningen.  

 

Då det, enligt Skatteverket, är den skattskyldiges situation vid betalningstillfället som avgör 

vilken skatt som ska utgå på ersättningen, innebär detta att en spelare som får en utbetalning av 

signing bonus, vid tidpunkten, då han är ansedd som begränsat skattskyldig kan beskattas med A-

SINK på denna del av sin totala ersättning. Detta kan ske trots att hans övriga ersättning kommer 

att beskattas enligt Inkomstskattelagen om han skriver på ett kontrakt som sträcker sig över en 

längre tid än sex månader. Ersättningen måste även härröra till en idrottslig verksamhet som ska 

ske i Sverige. 

 

Vi tror inte att det kommer att vara möjligt att bara betala ut en signing bonus och helt 

undkomma lönekostnaden eftersom Skatteverket antagligen inte kommer att tillåta ett sådant 

förfarande. Skatteverket menar att ersättningen för signing bonus och lönekostnaden måste stå i 

proportion till varandra och att om ett sådant fall skulle inträffa skulle kontraktet mellan spelaren 

och den utbetalande klubben bli föremål för en genomsyn vilket skulle kunna leda till att klubben 

blir upptaxerad.  

 

Det påvisas i exemplet vi har tagit upp med Anders Svensson att utbetalningen av signing bonus 

kan vara avsevärt högre än den löpande ersättningen en spelare får då både Skatteverket och de 

personer vi har intervjuat anser att ersättningarna står i proportion till varandra.  

 
Det är dock ingenting som säger att Skatteverkets åsikt angående proportionen mellan 

ersättningarna är den som ska gälla då det endast är genom ett avgörande i den högsta instansen i 
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en domstol som genom sin dom fastställer vad som kan användas som skäligt. Domen blir då att 

betrakta som ett prejudikat. 

 

Ett eventuellt domstolsavgörande skulle även kunna innebära att den här typen av tillämpning när 

det gäller A-SINK på signing bonus kan anses vara oförenlig med lagen. Det är inte säkert att 

Skatteverkets tolkning är den som verkligen är rätt.  

 

7 FRAMTIDA FORSKNING 
 
Under senare tid har det uppstått en rad situationer som innebär problem för den utbetalande 

klubben, då deras spelare har blivit obegränsat skattskyldiga, på grund av omständigheter 

klubbarna inte kan rå över.  

 

Ett exempel är det med ishockeyspelaren Chad Hinz i Skellefteå AIK. Skellefteå har haft Hinz 

anställd enligt reglerna i A-SINK och kontrakterat spelaren under sex månader. Chad Hinz har nu 

blivit dömd för grovt rattfylleri och fått en månads fängelse. Detta medför att Hinz kommer att 

stanna längre tid i landet än de sex sammanhängande månader som gäller och därmed blir han 

ansedd som obegränsat skattskyldig. Det innebär att Skellefteå, trots att man har haft som avsikt 

att inte ha spelaren kvar under en längre tid i landet, blir skyldiga att betala arbetsgivaravgifter på 

ersättningen.  

 

Det finns även ett annat exempel som visar på den här problematiken då en basketspelare i 

Ockelbo vägrade att åka hem då hans kontrakt med klubben hade gått ut. Skatteverket tar ingen 

hänsyn till kontraktet då myndigheten avgör om spelaren är att betrakta som obegränsat 

skattskyldig, utan ser bara till hur länge spelaren befinner sig i landet.  

 

Dessa exempel väcker en rad frågor angående problematiken runt A-SINK som kan vara 

intressanta för vidare forskning. Vem är det som ska betala för en upptaxering av en spelares 

ersättning? Är det klubbarna som inte har gjort något fel då man har följt de regler man har att 

följa? Kan klubbarna hävda att de inte ska bli tvingade att betala avgifterna? Vad händer om en 

spelare blir sjuk och inte kan lämna landet? En annan intressant fråga är ifall klubbar, genom att 
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skriva in en klausul i kontraktet, kan skydda sig mot att spelare dröjer sig kvar längre tid än vad 

som är tillåtet och på det sättet gör spelaren ersättningsskyldig.  
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BILAGA 1 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Syftet med den här bilagan är att läsaren ska kunna återskapa de sökningar vi har gjort och på så 
sätt kunna hitta relevant information.  
 
VAD? 
 
Ämnesord ________________________ _Synonymer 
Lag om särskild inkomstskatt Artistskatt 
för utomlands bosatta artister m.fl. A-SINK  
   1991:591 
 
Signing bonus   Sign-on-fee 
 
VARFÖR? 
  
Första sökningen gjordes i Idrottshögskolans bibliotekskatalog IRIS för att finna artiklar och 
eventuellt böcker om ämnet. Artistskatt som sökord var så smalt att vi endast hittade en artikel. 
Därför sökte vi vidare på orden skatt, juridik och juridisk. På det sättet fick vi fler träffar. Det 
mesta var irrelevant för vår uppsats, men vi kunde hitta några få artiklar som berörde ämnet.  
 
Eftersom ämnet håller sig inom ett smalt område utfördes övrig sökning i sökmotorn Google. Där 
fick vi desto fler träffar. De flesta träffar var artiklar i tidningar, skrivelser från Skatteverket samt 
lagtext. 
 
HUR? 
 
Databas/sökmotor    ___ _  Söksträng ________________    _Antal träffar 
 
IH: s bibliotekskatalog Artistskatt   1 
(IRIS)  Skatt   122 
  Juridik   120 
  Juridisk   10 
 
Google  1991:591   170 

A-SINK   89 
”Signing bonus”  122 
Sign-on-fee   19 
Artistskatt   655 
Lag om särskild inkomstskatt  183 

  för utomlands bosatta artister m.fl. 
 
KOMMENTARER  
  
Inom vårt ämnesområde finns ganska mycket skrivet, men nästan all information består av ytliga 
tidningsartiklar som berör klubbar som använt sig av artistskatten. Vi hade väldigt svårt att hitta 
mer djupgående information. Vad vi vet så har inga större undersökningar gjorts på området. 
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