ID06-kort för EU/EES medborgare
Ny lagstiftning avseende 183 dagars regelns upphörande vid arbete under den ekonomiska
arbetsgivarens ledning och kontroll.
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp infördes i svensk lagstiftning den 1 januari 2021 avseende inkomstbeskattning
vid tillfälligt arbete i Sverige. Lagstiftningen innebär att 183 dagars regeln upphör att gälla avseende
utstationerade arbetstagare från utländska företag som uthyrd/utlånad arbetskraft till företag verksamt i Sverige.
Definitionen av uthyrd/utlånad arbetskraft är när arbetstagarens arbete utförs på arbetsplatsen under ledning av
uppdragsgivaren i Sverige med ansvar för platsen där arbetet utförs samt också ställer arbetsredskap och
material till det utländska företagets arbetstagares förfogande.
Det är i praktiken bara utländska företag med egen ledning av arbetstagarna, med ansvar för arbetstagarna på
platsen där arbetet utförs, samt som ställer arbetsredskap och material till arbetstagarens förfogande som där
arbetstagaren kan undantas inkomstbeskattning i Sverige med 183 dagars regeln som grund. Det förutsätter dock
att det utländska företaget enligt skatteavtal mellan Sverige och respektive företags hemland inte har ett fast
driftsställe i Sverige.
En stor del av de utländska företag som utstationerar sin personal till Sverige gör det dock inte med egen ledning
av arbetstagarna eller med ansvar för arbetstagarna på arbetsplatsen. ID06 har följaktligen villkoret för att utfärda
ID06-kort till det utländska företagets arbetstagare för längre tid än 25 dagar att ansökan om särskild
inkomstskatt eller preliminär A-skatt. Detta ska göras hos Skatteverket via deras digitala anmälningsfunktion, se
länkar nedan.
När anmälan till Skatteverket genomförs kommer ett mottagningskvitto upp på skärmen som går att spara ned i
PDF. Kvittot (PDF) ska bifogas tillsammans med A1 intyget vid ID06 kortbeställning för dess anställda.
Länkar till Skatteverkets registrering
Ansökan om särskild inkomstskatt | Skatteverket
Anmälan om preliminär A-skatt | Skatteverket

Begäran om dispens för de projekt som 183 dagars regeln kan gälla för.
Avseende utländska företag som är verksamma i Sverige med egen ledning av arbetstagare och med ansvar för
arbetstagarna på arbetsplatsen där arbetet utförs, samt ställer arbetsredskap och material till sina arbetstagares
förfogande. De företagen kan begära dispens till att gå under 183 dagars regeln för beställning av ID06-kort till
dess arbetstagare (med ett A1 intyg eller ansökan om A1) för sammanlagt 6 månader (183 dagar) under en 12
månaders period.
Det utländska företaget behöver skicka in det entreprenadkontrakt/avtal som de upprättat med sin uppdragsgivare
i Sverige. Det måste i kontraktsskrivningen kunna verifieras att det utländska företaget själv leder arbetstagarna
och har ansvar för arbetstagarna på arbetsplatsen där arbetet utförs samt ställer arbetsredskap och material till
arbetstagarens förfogande.
Ansökan om dispens skall sändas med bifogat entreprenadkontrakt/avtal till: ID06 Bolagsgranskning

Utländska medborgare anställda av utländska företag har krav på A1 intyg alternativt en bekräftelse av ansökan
om A1 utfärdat av myndighet i hemlandet. Om en bekräftelse av ansökan bifogas istället för A1 intyget så ska därefter sen
vid beställning av ID06-kort kompletteras med A1 intyget av beställaren inom 3 månader.

A1 intyget måste ange samma företag som det företaget som beställer ID06 kort
Det är enligt EU regler inte tillåtet för företag att utstationera andra personer än sina egna anställda som då är
socialförsäkrade i samma land företaget har sin hemvist/säte. Företagsnamnet och hemvist/säte i samma land som
arbetstagaren är socialförsäkrad i måste då vara angivet på A1 intyget (och anmälan om A1 intyget)
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1. EU/EES MEDBORGARE ANSTÄLLDA I UTLÄNDSKT FÖRETAG
ID06-kort kan utfärdas för:
•

Maximalt 25 dagar om inte Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om
A-skatt finns.
o
Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogat beställning.
o
Endast 3 ID06-kort med 25 dagars giltighetstid får beställas för samma person under ett kalenderår om
inte ett mottagningskvitto ifrån Skatteverket finns.

•

Maximalt 3 månader om inte svenskt person- eller samordningsnummer finns.
o
Krav på Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt
finns bifogat beställningen.
o
Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogat beställning.
o
Ett ID06 kort för 3 månader med Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt
eller anmälan om A-skatt kan endast beställas 2 ggr för en person därefter är det krav på svenskt
person- eller samordningsnummer.

•

Maximalt 24 månader men endast till och med A1 intygets giltighetstid och om svenskt person- eller
samordningsnummer finns.
o
Krav på svenskt person- eller samordningsnummer.
o
Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogat beställning.

Utländska medborgare anställda av utländska företag har krav på A1 intyg alternativt en bekräftelse av ansökan
om A1 utfärdat av myndighet i hemlandet. Om en bekräftelse av ansökan bifogas istället för A1 intyget så ska därefter sen vid beställning
av ID06-kort kompletteras med A1 intyget av beställaren inom 3 månader.

A1 intyget måste ange samma företag som det företaget som beställer ID06 kort
Det är enligt EU regler inte tillåtet för företag att utstationera andra personer än sina egna anställda som då är socialförsäkrade i samma
land företaget har sin hemvist/säte. Företagsnamnet och hemvist/säte i samma land som arbetstagaren är socialförsäkrad i måste då vara
angivet på A1 intyget (och anmälan om A1 intyget)

2. EU/EES MEDBORGARE ANSTÄLLDA I UTLÄNDSK FILIAL I SVERIGE
En utländsk filial i Sverige anges alltid med ordet filial i företagsnamnet och har ett svenskt organisationsnummer som
börjar på 516xxxx-xxxx. En utländsk filial kan ha både ha arbetstagare utstationerade med ett A1 intyg från ”moderbolaget”
i hemlandet, men även arbetstagare som de erlägger sociala avgifter och/eller inkomstskatt för i Sverige. Därav regler
nedan för beställning av ID06 kort för en utländsk filials arbetstagare.
ID06-kort kan utfärdas för:
•

Maximalt 6 månader under en 12 månaders period utan svenskt person- eller samordningsnummer
o
Krav på A1 intyg eller anmälan om A1 intyg

•

Maximalt 24 månader men endast till och med A1 intygets giltighetstid och om svenskt person- eller
samordningsnummer finns.
o
Krav på svenskt person- eller samordningsnummer.
o
Krav på att A1 intyg eller anmälan om A1 finns bifogat beställning.

•

Maximalt 3 månader om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns och arbetstagaren sen
kommer vara socialförsäkrad i Sverige.
o
Krav på Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt
o
Ett ID06 kort för 3 månader med Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller
anmälan om A-skatt kan endast beställas 2 ggr för en person, därefter är det krav på svenskt personeller samordningsnummer och svensk arbetsgivardeklaration på individnivå, alternativt utdrag ur
löneredovisning eller lönebesked som verifierar att arbetsgivaravgift för personen erlagts Skatteverket.
o
Nyanställd: Som har svenskt person- eller samordningsnummer men det inte kan verifieras att
arbetsgivaravgiften erlagts Skatteverket på grund av nyanställningen, då kan det beställas ett ID06 kort
med 3 månaders giltighetstid 1 gång, därefter är det krav på svensk arbetsgivardeklaration på
individnivå, alternativt utdrag ur löneredovisning eller lönebesked som verifierar att arbetsgivaravgift för
personen erlagts Skatteverket.

•

Maximalt 5 år när svenskt person- eller samordningsnummer finns samt också arbetsgivardeklaration på
individnivå som verifierar att sociala avgifter erläggs i Sverige för filialens arbetstagare.
o
Krav på svenskt person- eller samordningsnummer
o
Krav på svensk arbetsgivardeklaration på individnivå, alternativt utdrag ur löneredovisning eller
lönebesked som verifierar att arbetsgivaravgift för personen erlagts Skatteverket.
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3. UTLÄNDSKA EGENFÖRETAGARE INOM EU/EES
Utländska Egenföretagare inom EU/EES behöver inte själva ha ett A1 intyg och person/samordningsnummer de måste då
istället bifoga registerutdrag om svensk F-skatt. Alternativt Skatteverkets kvitto eller registreringsnummer (RUFS) som
verifierar att ansökan är gjord till Skatteverket om svensk F-skatt. Egenföretagarens eventuella anställda går dock under
samma regler som för anställda i utländskt bolag.
ID06 kort till en utländsk egenföretagare kan utfärdas för:
•
•

•

Maximalt 1 månad om inte mottagningskvitto eller registreringsnummer (RUFS) för ansökan till Skatteverket om
svensk F-skatt finns.
Maximalt 3 månader om inte registerutdrag från Skatteverket verifierar att svensk F-skatt finns,
o
Krav på Skatteverkets mottagningskvitto eller registreringsnummer (RUFS) om ansökan för F-skatt
finns bifogat beställningen.
o
Ett ID06 kort för 3 månader med Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan för F-skatt kan endast
beställas 2 ggr för en egenföretagare därefter är det krav på registerutdrag som verifierar att svensk Fskatt finns
Maximalt 5 år när registerutdrag från Skatteverket verifierar att svensk F-skatt finns.

4. EU/EES MEDBORGARE ANSTÄLLDA I SVENSKT FÖRETAG
ID06-kort kan utfärdas för:
•

Maximalt 25 dagar om inte Skatteverkets digitala mottagningskvitto på ansökan om särskild inkomstskatt eller
anmälan om A-skatt finns.
o
Inget ID06-kort får sen beställas för samma person en gång till utan ett mottagningskvitto från Skatteverket.

•

Maximalt 3 månader om inte svenskt person- eller samordningsnummer finns.
o
Krav på Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild inkomstskatt eller anmälan om A-skatt finns
bifogat beställningen.
o
Ett ID06 kort för 3 månader med Skatteverkets mottagningskvitto om ansökan särskild ink omstskatt eller
anmälan om A-skatt kan endast beställas 2 ggr för en person därefter är det krav på svenskt person- eller
samordningsnummer.
o
Ett dokument som verifierar att en flyttanmälan till Sverige lämnats Skatteverket tillåter att det utfärdas ett
ID06 kort om 5 månader för den arbetstagaren. Ett ID06 kort om 5 månader med flyttanmälan kan endast
beställas 1 gång för en person därefter är det krav på svenskt person- eller samordningsnummer.

•

Maximalt 1 år när svenskt samordningsnummer finns.
o
Krav på svenskt samordningsnummer.

•

Maximalt 5 år när svenskt personnummer finns.
o
Krav på svenskt personnummer

Kompletterande information:
EU/EES medborgare anställda i ett utländskt företag som anger sina anställda vara socialförsäkrad i Sverige istället för i hemlandet
ska det då istället för A1 intyg bifogas:
1.
Den senaste Arbetsgivardeklarationen på individnivå som sänts till Skatteverket
2.
Nyanställd: När det inte kan verifieras att sociala avgifter ännu inte erlagts på grund av nyanställning så kan ett ID06 kort
endast utfärdas för 6 veckor. Därefter måste det med en arbetsgivardeklaration på individnivå verifieras att sociala
avgifter erlagts Skatteverket för att ett nytt ID06 kort ska kunna utfärdas.
Undantag: Gränsgångare från Finland och Norge:
Undantag från kravet på svenskt samordningsnummer finns om finsk eller norsk medborgare anställda i ett svenskt företag är så
kallad gränsgångare. I de fall det hävdas att gränsgångarregler gäller för finsk eller norsk medborgare. Då ska istället bifogas digital
en kopia på dokument utfärdat av sitt land skattemyndighet som verifierar att de erlägger inkomstskatt hemlandet.
När ett A1 intygs 24 månaders period har passerat så får inget nytt ID06-kort utfärdas till arbetstagararen tidigare än minst två
månader från den dag då det föregående A1 intyget löpt ut.
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