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Pensioner från Sverige 2008

Pension som fåtts från utlandet ska uppges i den finska skattedeklarationen, punkt �0.� PENSIONER 
FRÅN UTLANDET. Skatt som betalats till utlandet uppges i punkt �0.2.

SVERIGE UPPBÄR PÅ PENSIONEN SKATT ENLIGT 25 %
Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas pensionen endast i den stat från vilken den betalas (artikel 
18). Om en återflyttare får pension från Sverige, uppbär Sverige skatt enligt 25 % på den del av pen-
sion som överskrider en viss grunddel. Om personen får varken pension eller någon annan förvärvsin-
komst från Finland, inverkar pensionen som fås från Sverige inte på skatterna i Finland.

PENSION SOM FÅTTS FRÅN SVERIGE HÖJER INKOMSTBESKATTNINGEN AV PENSION 
SOM FÅTTS FRÅN FINLAND
Person som får pension från Sverige får vanligen pension också från Finland. Då pensionsinkomst 
som fåtts från Finland beskattas i Finland tar man hänsyn till att pensionstagaren får inkomster ock-
så från Sverige. Ärendet kan beskrivas i korthet genom att säga att man i Finland beskattar endast 
pension som fåtts från Finland, men dess skatteprocent beräknas på basis av den totala inkomsten 
(inkomst från Finland + inkomst från Sverige).

I skatteavtal har samma sak uttryckts så, att inkomsten från Sverige kan i Finland inrymmas i skat-
tegrunden, men från skatten som beräknats så här avräknas den del som beror på utlandsinkomst 
(artikel 25). Räknesättet framgår av exemplet på följande sida. ”Inrymmande i skattegrunden” bety-
der, att man i samband med verkställande av beskattningen räknar först ihop utlandsinkomsten och 
inkomsten i hemlandet och avdraget görs på den sammanräknade inkomsten. Rätt till grundavdrag 
och pensionsinkomstavdrag, som beviljas endast personer som får vissa maximala inkomster, avgörs 
då på basis av de totala inkomsterna. Från stats-, kommunal- och kyrkoskatt som beräknats så här 
avdras den del som beror på utlandsinkomsten och den skattskyldige betalar endast skillnaden.

BESKATTNING JÄMFÖRS MED BESKATTNINGEN AV ÖVRIGA PERSONER SOM ÄR BO-
SATTA I FINLAND
Genom förfarandet som beskrivs ovan placeras den som får pension från Sverige i likvärdig ställning 
med de övriga personer som är bosatta i Finland. Resultatet är att han betalar inkomstskatter för 
pensioner som fåtts från Finland lika mycket som han skulle betala för motsvarande del av sina 
totala inkomster i ett sådant fall att han skulle få alla sina inkomster enbart från Finland.

Med tanke på beskattning som verkställs i Finland har den omständigheten, hur Sverige beskat-
tar personer som är bosatta i Sverige, ingen betydelse. I Sverige är ju saken så, att pension som 
en person som är bosatt i Sverige har fått från Finland tas inte i beaktande då skatteprocenten för 
personens övriga inkomster räknas ut. Här är det inte fråga om tolkning av skatteavtalet, utan att det 
i Sverige finns intern skattelagstiftning som gör det möjligt att man kan få ett resultat som är lindri-

Jag får två pensioner från Finland. 
Den ena är 4 000 €/år och den andra 
13 000 €/år. Skatterna och sjukvårds-
premien utgör 20,5 % av mina inkomster.

Jag får också två pensioner. Den finska 
pensionen är 4 000 €/år och den svenska 
13 000 €/år. Av den finska pensionen 
betalar jag skatt och sjukvårdspremie 
enligt 20,5 %.

Dessutom betalar Lisa sjukvårds-
premie även på den 
svenska pensionen

Lisa beskattas i Sverige endast 
för beloppet som överskrider 
grunddelen. Detta exempel utgår 
från att grunddelen i Lisas fall är 
3 200 € och den svenska skatten 
2 450 € (25 % x 9 800 €).

Exempel:
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Lasses beskattning 

inkomsterna tillsammans  17 000 €
pensionsinkomstavdrag vid stats-
beskattning  7 911 €
pensionsinkomstavdrag vid
kommunalbeskattningen 1 207 €
beskattningsbar inkomst vid stats-
beskattningen 9 089 €
beskattningsbar inkomst vid 
kommunalbeskattningen 15 793 €

statens inkomstskatt 0 €
kommunalskatt (19 %) 3 001 €
kyrkoskatt (1,6 %)  253 €
skatter sammanlagt  3 254€

Dessutom betalar Lasse 223 € i sjukvårdspremie 
(�,4� % x �5 793 €)

Lisas beskattning

inkomster tillsammans  17 000 €
pens.avdrag vid statsbeskattning  7 911 €
pensionsinkomstavdrag vid
kommunalbeskattningen 1 207 €
beskattningsbar inkomst vid stats-
beskattningen   9 089 €
beskattningsbar inkomst vid
kommunalbeskattningen  15 793 €

Också Lisas inkomstskatter skulle vara samman-
lagt 3 254 €, men från detta belopp avdras den 
del som hänför sig till den svenska inkomsten. 
Andelen räknas så här:

Lisa betalar endast 766 € 
(= 3 254 – 2 488)

Dessutom betalar Lisa sjukvårdspremie 223 €. 

gare än skatteavtalet. Sådan lagstiftning finns inte i Finland. Skattelagarna i Finland och i Sverige avvi-
ker från varandra. Det har inte heller varit meningen att de skulle förenhetligas genom skatteavtalet.

SJUKVÅRDSPREMIE
För personen som är bosatt i Finland fastställs i samband med beskattningen sjukförsäkringens sjukvårds-
premie. Premien fastställs också på basis av pension som har fåtts från Sverige. Premien kan inte vara 
större än pensionen som betalts från Finland.

HUR SKATTEN BERÄKNAS OCH DUBBELBESKATTNING UNDANRÖJS

13 000 x 3 254
= 2 488

17 000

Mina inkomstskatter 
är 3 254 euro.

Mina inkomstskatter är 
3 216 euro

i Finland 766
i Sverige  2 450

LISAS FÖRSKOTTSINNEHÅLLNING
Det skulle egentligen räcka med en förskottsinnehållning enligt 20,5 % för den del av Lisas pension som 
betalas från Finland. Procenten måste emellertid höjas så att man i samband med förskottsuppbörden 
kan betala sjukvårdspremie på den svenska pensionen. I Lisas fall skall man på den finska pensionen 
verkställa förskottsinnehållningen enligt 25% för hela året. Annars måste hon betala kvarskatt.

Inkomstbeskattningen av den som får pension från Sverige blir aldrig högre än hos en person som 
har motsvarande totala inkomster enbart från Finland. I exemplet ovan har Lisas inkomstskattebörda 
varit mindre än Lasses. Men om den svenska skatten hade varit till exempel 2 800 €, skulle Lisas 
totala inkomstskatter ha varit större än Lasses. I ett sådant fall hade Lisas inkomstskatter i Finland 
minskats med skillnaden. Om förfarandet har stadgsats i 136 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Med 
tanke på sådana situationer är det viktigt att pensionstagaren i sin skattedeklaration ger en utred-
ning också om skatten som betalts i Sverige.


