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Sverige får dubbelbeskatta vissa sjömän 
Det har kommit ett beslut från skatterättsnämnden om det nordiska 
dubbelbeskattningsavtalet. Sjömän är undantagna från dubbelbeskattning, men inte vid 
utvinning eller prospektering av naturresurser. Tvisten har handlat om sjömän som jobbar 
ombord på norska fartyg som tillhandahåller tjänster vid utvinning av naturresurser eller 
prospekterar naturresurser på norsk kontinentalsockel. Frågan har gällt om de ska 
beskattas både i Sverige och i Norge eller bara i Norge. 

Beslutet kom för några veckor sedan, och innebar att Sverige har rätt att beskatta dessa 
sjömän, trots att de först beskattas i Norge. Detta innebär att sjömän blir behandlade olika 
beroende på vilka fartyg de jobbar. Trots att Sverige gjort ett generellt undantag där man 
valt att inte beskatta sjömän som jobbar i annat nordiskt land kommer sjömän verksamma 
under Artikel 21 i nordiska dubbelbeskattningsavtalet även att bli beskattade hemma i 
Sverige. 

 
 

 

  

 

Omvärldsbevakning som RSS-fil 
Nu kan du få Sjöbefälsföreningens omvärldsbevakning som RSS-fil. 

Klicka här för att komma till RSS-filen 
 

  

 

  

http://sjobefalsforeningen.se/omvarldsbevakning/feed


 

 

Två nya ombudsmän sökes 
 

För att bredda och behålla kompetensen inom organisationen söker Sjöbefälsföreningen två 
nya ombudsmän. Önskemål är en utbildad sjöingenjör, sjökapten eller ett intendenturbefäl 
med intresse för fackliga frågor. Stationeringsort är Stockholm och tjänsten är en 
tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Ansökningar behandlas löpande. 

För att se hela annonsen, klicka här. 
 

  

 

  

 

Ny avgiftsmodell för studerandemedlemmar 
Från och med årsskiftet blir det en ny avgiftsmodell för Sjöbefälsföreningens 
studerandemedlemmar. Istället för att betala medlemsavgift motsvarande aktiv medlems 
avgift (274 kr per månad) under ombordpraktiken, så kommer en årsavgift på 180 kr att tas 
ut för studerandemedlemmar. 

Som studerandemedlem har du möjlighet att söka stipendium under ombordpraktiken på 
1500 kr per månad. Detta förutsätter dock att du har varit medlem minst ett år innan 
praktiken. Maxbelopp är 9000 kr per elev och studieperiod. 

 
  

 

  

 

Nu kan du betala din medlemsavgift via e-faktura 
Nu finns möjligheten att betala din medlemsavgift till Sjöbefälsföreningen via e-faktura. Vill 
du betala via e-faktura så logga in på din internetbank och anmäl dig. 
  

 

God jul och gott nytt år! 
 

 

  
SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 

Box 12100, 102 23 Stockholm  
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webbplats www.sjobefalsforeningen.se 
Nyhetsredaktör sofi.cederlof@sjobefal.se 

Klicka här för att avregistrera din adress 
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