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Handläggningsrutin för utomlands bosatta 
medarbetare avseende arvode, 
reseersättning och skatt 
 

Detta dokument är en komplettering till dokumentet Vägledning vid anställningen eller anlitande av 
utomlands bosatta medarbetare. Oavsett anställningsform tar handläggningen på Skatteverket lång 
tid så förbered den interna handläggningen i god tid. 

Anlitande av tillfällig medarbetare – timersättning/arvode 
Med tillfällig medarbetare avses exempelvis sakkunnig, opponent, gästföreläsare, student som inte är 
folkbokförd i Sverige, Linnéus Palmestipendiat. 

Ansvarig handläggare: Den som anlitar/har kontakt med medarbetaren 

Följande handlingar krävs: 

• Arvode utlandsboende, om medarbetaren har reseutlägg ska dessa bifogas och även anges 
på blanketten 

• Har högskolan betalat resa och uppehälle ska kopia på faktura från Agresso bifogas 
blanketten 

• Ansökan om Särskild inkomstskatt (SINK) 
• Passkopia ska bifogas 

Arbetet behöver inte utföras i Sverige. Om arbetet utförs både i Sverige och i hemlandet är det viktigt 
att ange detta i ansökan till Skatteverket. Beslut behövs för varje tillfälle. Om medarbetaren har 
sedan tidigare ett samordningsnummer eller personnummer ska detta fyllas i ansökan. Passkopia 
behöver då inte bifogas. Om uppdraget är återkommande kan ansökan göras för hela året.  

Arvodesblanketten ska fyllas i och skriva under av medarbetare. Ansvarig handläggare tillser att 
blanketten kompletteras med uppgift om lön, kontering och attest. 
 
Arvodesblanketten skickas i original tillsammans med SINK-ansökan/beslut och passkopia samt 
eventuella utlägg/fakturakopior till HR-Lön. För ofullständiga uppgifter skickas handlingarna tillbaka 
till ansvarig handläggare. 
 
HR-Lön ansöker om SINK om detta inte redan är gjort. Handläggningen på Skatteverket tar mellan 3-5 
veckor. När beslut inkommer sker utbetalning. 
 

  

https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Blankettarkiv/HR-administration/
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Utbetalning av endast reseersättning 
Ansvarig handläggare: Den som anlitar/har kontakt med personen 

Om personen har ett SINK-beslut för hela året eller sedan tidigare ett 
samordningsnummer/personnummer ska blanketten Reseutlägg SINK användas. Bifoga kvitton i 
original. Bifoga även fakturakopior om högskolan har betalat resa och uppehälle. 
 
Ansvarig handläggare tillser att blanketten kompletteras med uppgift om kontering och attest.  
 
Skickas därefter till HR-Lön för utbetalning. För ofullständiga uppgifter skickas handlingarna tillbaka 
till ansvarig handläggare. 
 
Om personen inte har ett SINK-beslut eller samordningsnummer/personnummer sedan tidigare 
betalas utlägg ut via ekonomisystemet. Samma blankett används i dessa fall men behöver inte 
konteras och attesteras. Blanketten och övriga underlag scannas och skickas i ekonomisystemet för 
kontering och attest. 
 

Månadsanställd medarbetare som inte är folkbokförd 
Ansvarig handläggare: Medarbetaren och i vissa fall av chef 

De medarbetare som vistas i Sverige vid enstaka tillfällen folkbokförs inte. Lön utbetalas regelbundet 
och högskolan betalar eventuellt resa och uppehälle. I regel är det lönen som avser den del av 
arbetet i Sverige samt resa och uppehälle som ska beskattas. Har medarbetaren beslut om att skatt 
dras oavsett vistelsetid i Sverige behövs inte anmälan till HR-lön. 
 
Ansökan sker årsvis av medarbetaren. Medarbetaren fyller i antal vistelser i Sverige i ansökan. 
Beslutet skickas till HR-Lön.  

Om högskolan inte betalar resa och uppehälle  
Medarbetaren anmäler till hr@hb.se vistelsetillfällena i Sverige. De ska anges med datum fr.o.m. – 
t.o.m. Anmälan kan göras för hela året eller inför varje tillfälle. 

Om högskolan betalar resa och uppehälle 
Blanketten Reseutlägg SINK ska användas. Bifoga kvitton i original. Bifoga även fakturakopior om 
högskolan har betalat resa och uppehälle via ekonomisystemet. Vistelsetiden i Sverige anges på 
blanketten. 
 
Skickas därefter till HR-Lön för utbetalning och skatteavdrag. För ofullständiga uppgifter skickas 
handlingarna tillbaka till chef.  
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