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Sjöbefälsföreningen  
 

Postadress: Box 2825, 403 20  GÖTEBORG Telefon: 0771-567 567     
Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

Säkerhetsventilen 3 kap. 13 § IL under corona 

 

Sjöbefälsföreningen har ställt frågan till Skatteverket om coronautbrottet är att anse vara en 
Force Majure-situation, då sjömän kan drabbas av följande scenarion som gör att risken 
finns att de inte kommer att uppfylla 183 dagar ombord utomlands i oceanfart under en 
tolvmånadersperiod eller att fartyget inte kommer att komma upp i 75 % i oceanfart under 
sjömannens tjänstgöringsperiod. Kommer Skatteverket att ge extra hänsyn till att: 

• Sjömännen som ska ombord kan ej resa hemifrån på grund av inställd resa, 
• Sjömännen som ska hem, kommer ej av fartyget på grund av stängd hamn, 
• Fartyget har tillsammans med sjömännen blivit inlåst i en Europahamn under 

betydligt längre tid än vad som var planerat. 

Svar: 

Kraven för skattebefrielse är  

• att personen är anställd ombord på ett utländskt fartyg  
• som huvudsakligen går i oceanfart 
• anställningen och vistelsen utomlands varat minst 183 dagar under en 

tolvmånadersperiod (enligt Högsta förvaltningsdomstolen ligger i det kravet att 
sjömannen under dessa dagar ska ha arbetat ombord på ett eller flera fartyg som 
huvudsakligen har gått i oceanfart) 

• arbetsgivaren hör hemma inom EES. 

Det kan enligt oceanfartsregeln bli aktuellt att undanta lön från anställning ombord på 
utländskt fartyg från beskattning. För att denna lön ska vara skattefri ska sjömannen ha 183-
dagar i tjänstgöringsperioder i oceanfart inom en tolvmånadersperiod. Även den lön som 
tjänats in under arbetet ombord och som betalas ut under ledighet i Sverige, t.ex. 
vederlagslön och semesterersättning, är skattefri. 

För att en inkomst för arbete ombord ska vara skattebefriad måste kraven ovan vara 
uppfyllda. I vissa fall kan inkomsten bli skattefri även om inte alla förutsättningar är 
uppfyllda (säkerhetsventilen). För skattebefrielse gäller då att de här tre kraven är uppfyllda: 

1. Att man när man började anställningen utomlands på goda grunder kunde anta 
att inkomsten skulle vara skattefri i Sverige enligt oceanfartsregeln och att alla 
krav för skattefriheten skulle bli uppfyllda. 

2. Att kraven för skattefriheten inte uppfylls på grund av att det inträffar sådana 
ändrade förhållanden som man själv inte kan påverka. 

3. Att det är uppenbart oskäligt att inkomsten beskattas i Sverige. 
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Skatteverket anser att coronaviruset, även om sjömannen inte själv är sjuk, är ett sådant 
ändrat förhållande som hen själv inte kan påverka. Säkerhetsventilen kan därför vara 
tillämplig så länge den hindrar att arbetet kan utföras på vanligt sätt. 

Om en anställning måste avbrytas innan sjömannen har hunnit tjänstgöra 183 dagar ombord 
på fartyg i oceanfart anser Skatteverket att säkerhetsventilen kan tillämpas tidigast när 
hälften av de 183 dagarna (d.v.s. minst 92 dagar) ombord på fartyg i oceanfart har passerat. 
Inkomsten som har tjänats in vid arbete ombord kan då vara skattefri. 

Enligt HFD ska bedömningen av oceanfart göras för varje period som sjömannen är 
ombord. Om en period inte innebär oceanfart till minst 75 procent så får den perioden, 
enligt HFD, inte räknas med när antalet dagar utomlands för sjömannen ska beräknas.  

Skatteverket anser att om det inte är fråga om oceanfart i den utsträckning som HFD avser 
kan säkerhetsventilen tillämpas. Det kan bli aktuellt t.ex. om ett fartyg blivit kvar i en 
europahamn och sjömannen inte kan lämna fartyget p.g.a. coronapandemin. Det är då 
uppenbart oskäligt att beskatta så länge sjömannen arbetar ombord under förutsättning att 
fartyget skulle ha gått i oceanfart denna tid och detta kan visas med kontrakt som skulle 
inneburit oceanfart eller på annat sätt gör sannolikt att det skulle ha varit fråga om oceanfart. 

Om sjömannen var i Sverige under en ledighet när det blev omöjligt att återvända för 
tjänstgöring ombord och sjömannen även efter den ordinarie ledigheten uppbär inkomst för 
arbetsbefriad tid under vistelsen i Sverige har den inkomsten inte tjänats in vid arbete 
ombord på fartyg. Denna inkomst ska beskattas eftersom inte det grundläggande kravet att 
inkomsten är intjänad under anställning ombord vid vistelse utomlands är uppfyllt. 
Oceanfartregeln är överhuvudtaget inte tillämplig eftersom det inte längre är fråga om en 
inkomst p.g.a. arbete ombord. Säkerhetsventilen kan då inte tillämpas. Inkomsten ska 
beskattas i Sverige om inte ett skatteavtal hindrar svensk beskattning.  

Om lönen för den arbetsbefriade tiden omfattas av en tolvmånadersperiod där kravet på 183 
dagar i oceanfart är uppfyllt ska inkomsten undantas från beskattning. För att beräkna om 
lönen under tiden i Sverige omfattas av skattefrihet ska tolvmånadersperioden före avbrottet 
flyttas så att den omfattar avbrottet i Sverige så länge som den samtidigt uppfyller kravet på 
183 dagar i oceanfart. Samma sak ska göras med perioden efter avbrottet.  Den period som 
varken ryms inom perioden före eller efter avbrottet ska beskattas (se Rättslig vägledning 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.5/323984.html?q=Utl%C3%
A4ndskt+fartyg+i+oceanfart+183-dagarsregeln# h-Berakning-av-dagar-i-oceanfart ).  

Om fartyget har nordisk flagg eller om fartyget ligger i nordisk hamn kan det nordiska 
skatteavtalet påverka Sveriges rätt att beskatta inkomsten eftersom inkomsten i vissa fall 
endast får beskattas i det andra landet enligt skatteavtalet (se Rättslig vägledning 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372923.html?date=2018-11-26 ).  
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