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Sänkning av SINK-skatten 

 
Resolutionsmottagare 
Finansdepartementet 

Finansutskottet 

Sveriges riksdagspartier 

 

För kännedom 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

 

Problemformulering 

Många utlandssvenskar och främst pensionärer upplever att den särskilda inkomstskatten för 

utomlands bosatta (SINK-skatten) är för hög och bör sänkas. Svenskar i Världen har under en 

lång tid arbetat för att SINK-skatten ska sänkas. Detta lyckades man med då SINK-skatten år 

2014 sänktes från 25 procent till 20 procent, dock höjdes den tillbaka till 25 procent igen år 

2018.  

Pensionärer flyttar utomlands av olika anledningar, vissa av hälsoskäl. Det är främst denna grupp 

av svenskar som påverkas av den höga SINK-skatten eftersom de som beskattas enligt SINK har 

begränsade möjligheter att ta del av det svenska socialförsäkringssystemet och kan bara i 

undantagsfall göra avdrag.  

Samtidigt som man höjde SINK-skatten för bland annat de pensionärer som bor utomlands höjde 

man grundavdraget för de pensionärer som beskattas enligt den vanliga inkomstskattelagen, 

vilket innebär att en stor del av de pensionärer som beskattas enligt vanliga inkomstskattelagen 

fick en lägre skatt. Trots att majoriteten av riksdagspartierna var eniga om problemformuleringen 

under Utlandssvenskarnas parlament 2017, beslöt riksdagen att den 1 januari 2018 höja SINK-

skatten till 25 procent och ingen förändring har skett sedan dess.  

Under Utlandssvenskarnas parlament 2017 förelåg vidare enighet om att den höga SINK-skatten 

kommer att leda till att fler utlandssvenskar väljer att bli beskattade enligt de vanliga 

beskattningsreglerna, vilket i och för sig innebär att den skatteskyldige har rätt till olika avdrag 

men samtidigt får Skatteverket ökade administrativa kostnader eftersom de får fler 

inkomstdeklarationer att hantera.  

 

Resolutionsförslag 

Svenskar i Världen anser att SINK-skatten återigen bör sänkas till 20 procent, dels för en mer 

rättvis och neutral behandling av utlandssvenskar jämfört med personer bosatta i Sverige, dels 

för att om möjligt sänka Skatteverkets kostnader för kontroll av deklarationer. Ytterligare 

sänkningar bör övervägas i takt med att motsvarande skatt för pensionärer sänks i Sverige.  

Om SINK-skatten trots detta bibehålls på nivån 25 procent, menar Svenskar i Världen i andra 

hand, att det fribelopp som idag är 1/12 av 0,77 prisbasbelopp per månad för dem som betalar 

SINK bör höjas i motsvarande mån som det förhöjda grundavdrag som de som beskattas enligt 

det vanliga skattesystemet.  

 


