
Belgien, Bosnien och Hercegovina, 
Egypten, Filippinerna, Frankrike, 
Grekland, Italien, Japan, Kosovo, 
Kroatien, Luxemburg, Malaysia, 
Montenegro, Republiken Korea, 
Schweiz, Serbien, Tanzania, Ungern, 
Zambia

Har arbetsstaten beskattningsrätten?

- dvs. vistas du i arbetsstaten i över 183 dagar
under kalenderåret eller är arbetsgivaren från
arbetsstaten?**

Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, 
Barbados, Bermuda, Brasilien, Bulgarien, 
Cypern, Danmark, Estland, Förenade Arab- 
emiraten, Georgien, Guernsey, Hong Kong, 
Indien, Indonesien, Irland, Island, Isle of Man, 
Israel, Jersey, Kanada, Kazakstan, Kina, 
Kirgizistan, Lettland, Litauen, Makedonien, 
Malta, Marocko, Mexico, Moldavien, 
Nederländerna, Norge, Nya Zeeland*, 
Pakistan, Polen, Rumänien, Ryssland*, 
Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri 
Lanka, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, 
Tadzjikistan, Thailand, Tyskland,  Tjeckien, 
Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, 
USA, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland, Österrike 

Annan
stat1)

Har arbetsstaten beskattningsrätten?

ja ja nej

Är det fråga om en arbetsperiod utom- 
lands som varar minst 6 månader oav- 
brutet samt under vilken tid du inte vistas 
i Finland mer än i medeltal 6 dagar i 
månaden?***

 nej

nej ja nej ja

Regeln kan inte 
tillämpas

Regeln kan inte 
tillämpas

Regeln kan inte 
tillämpas

Regeln kan 
tillämpas

Regeln kan 
tillämpas

* Ryssland har inte rätt att på basis av vistelsetiden beskatta en lön som intjänats i byggnadsarbete. Beskatt-
ningsrätten förutsätter att din finländska arbetsgivare har ett fast driftställe i Ryssland.
183 dagar beräknas i Nya Zeeland per 1.4–31.3.

** Arbetsstaten har inte alltid rätt att beskatta lön som man fått från ett offentligt samfund i arbetsstaten, lön som 
tjänats i en gränskommun i Sverige eller Norge eller lön som man tjänat som lärare eller forskare i Egypten, 
Frankrike, Japan eller Storbritannien. I undantagsfall har arbetsstaten beskattningsrätt eftersom den anställde 
anses vara en hyrd arbetstagare (ofta t.ex. i byggverksamheten i Norge) eller eftersom lönen hänför sig till ett 
fast driftställe som för den finska arbetsgivaren uppstått i arbetsstaten (t.ex. ett långvarigt bygge i bygg- 
verksamheten).

*** Också avrese- och ankomstdagarna utgör vistelsedagar i Finland. Sexmånadersperioden räknas alltid från 
avresedagen en månad framåt.

**** Dubbelbeskattningen undanröjs så att den utländska skatten avräknas från den skatt som i Finland ska 
betalas på samma inkomst (avräkningsmetoden). Om arbetsstaten emellertid har rätt att beskatta lön som 
tjänats i de nordiska länderna, Egypten eller Frankriken tillämpar Finland vanligen undantagande- metoden. 
Inkomsten beskattas inte i Finland men den höjer skatteprocenten för den övriga förvärvsinkomsten.
1) Med annan stat avses en stat med vilken Finland inte har något skatteavtal.
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Vanlig beskattning 
i Finland

Dubbelbeskattning
undanröjs****

På lönen betalas 
inte 
inkomstskatter i 
Finland

Vanlig beskattning i 
Finland. 
Eventuell skatt i en 
annan stat1) avräknas

På lönen betalas 
inte 
inkomstskatter i 
Finland
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Fr.o.m. år 2019
Sök arbetsstaten och svara på frågorna.
Om arbetsstaten har beskattningsrätt, kontakta skattemyndigheten i arbetsstaten för att skattebeloppet och 
betalningssättet kan bestämmas.

- dvs. vistas du i arbetsstaten i över 183 dagar
under 12 konsekutiva månader* eller är arbets- 
givaren från arbetsstaten?**

Är det fråga om en arbetsperiod utom- 
lands som varar minst 6 månader oav- 
brutet samt under vilken tid du inte vistas 
i Finland mer än i medeltal 6 dagar i 
månaden?***


