
Information till 
god man och 
förvaltare
Denna information riktar sig till dig som är god man eller förvaltare och 

som har fått ersättning av din huvudman.
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Om huvudmannen (den du är ställföreträdare för) 
betalar arvode till dig inne bär detta att huvud
mannen är din arbets givare. Samma gäller om 
huvud mannen betalat ut ersättning till andra 
 personer som har beslut om preliminär Askatt 
(Askattsedel), t.ex. för städhjälp.

Om ersättningen till dig under året är 1 000 kr 
eller mer ska utbetalaren, d.v.s. huvud mannen, göra 
skatte avdrag och betala arbets givaravgifter. Om du 
som utbetalare är en fysisk person och betalar ut 
ersättning till annan än god man eller förvaltare 
gäller andra regler. Se mer information på 
www.skatteverket.se. Nedan följer information om 
hur du gör för att hjälpa din huvudman med redo
visningen. Obs! Informationen gäller inte dig som 
fått arvode utbetalt av  kommunen.

Om du vill att all post från Skatteverket till huvud
mannen ska skickas till annan adress än huvud
mannens bostadsadress kan du använda blankett 
SKV 7844, anmälan särskild postadress. Bifoga en 
kopia på förordnandet som god man. Om du över
tar godmanskapet från någon annan bör du i sam
band med anmälan ange den tidigare gode man
nens adress samt att den ska tas bort.

När och hur ska arvode 
eller ersättning redovisas?
Redovisning till Skatteverket görs månaden efter 
att  arvode eller ersättning betalats ut. Du redovisar 
beloppen antingen i en förenklad arbetsgivar
deklaration eller i en arbetsgivardeklaration, se 
nedan stående schema.

Hur ofta betalar 
huvudmannen 
arvode/annan 

ersättning?

En eller fåtal gånger 
per år: Arbetsgivar
registrering behövs 

inte

Förenklad arbets
givardeklaration (SKV 

4805) lämnas in månaden 
efter att ersättning/arvode 

betalats ut

Betalning av skatt/avgifter 
senast den 12 i månaden 

efter att ersättning har 
 betalats ut

Varje månad: 
Huvud mannen ska 

vara registrerad som 
arbetsgivare

Betalning av skatt/avgifter 
 senast den 12 i månaden 

 efter att ersättning  betalats ut

Arbetsgivar
deklaration  lämnas 

in varje månad

Registrering kan göras på 
blankett SKV 4620

Förenklad arbetsgivar
deklaration – om huvud
mannen inte är regi
strerad som arbetsgivare
Om huvudmannen endast betalar ut ersättning 
några enstaka gånger under året behöver huvud
mannen inte registrera sig som arbetsgivare. Det 
räcker att lämna en s.k. förenklad arbetsgivar
deklaration, en blankett för varje betalnings
mottagare och betalningstillfälle. Blan ketten 
SKV 4805  hämtar du på 
www.skatteverket.se/blanketter.  Uppgifterna i den 
förenklade arbetsgivar deklarationen kommer sedan 
att tryckas i din inkomstdeklaration och du blir 
tillgodoräknad den avdragna preliminära skatten. 

Hur blanketten ska fyllas i kan du läsa i broschyren 
Förenklad arbetsgivardeklaration för privata 
 tjänster (SKV 448). Använd gärna hjälpblanketten 
för god man (SKV 4882) när du fyller i den 
 förenklade arbetsgivardeklarationen.

Den ifyllda förenklade arbetsgivardeklarationen 
skickar du till adress Skatteverket 205 30 Malmö 
månaden efter att ersättning betalats ut. Samtidigt 
som du skickar in blanketten betalar du också 
avdragen skatt och arbetsgivaravgifter, läs mer 
under avsnittet Redo visning och betalning av skatt 

och arbetsgivar  avgifter.
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Arbetsgivardeklaration – 
om huvudmannen är 
registrerad som 
arbetsgivare
Om din huvudman gör regelbundna utbetalningar 
kan huvudmannen registrera sig som arbetsgivare. 
Då redo visas ersättningen i en arbets givar deklaration 
med upp gifter på individnivå.  Registrering som 
arbetsgivare kan göras på  blankett Företags
registrering (SKV 4620).

Arbetsgivardeklarationen lämnar du enklast i 
 tjänsten arbetsgivardeklaration på 
www.skatteverket.se. För att kunna lämna arbets
givardeklarationen elektroniskt krävs att du har 
elegitimation och att du registrerar dig som 
deklarations ombud. Använd blankett SKV 4809 
för att ansöka om att bli deklarationsombud. 
Namnteckningarna på ansökan måste bevittnas 
och du ska bifoga en kopia på beslut om ställ
företrädarskap. 

Du kan också lämna arbetsgivardeklarationen på 
papper. Den består då av två blanketter SKV 4786 
huvuduppgift och SKV 4788 individuppgift. 

Blanketterna skriver du ut från 
www.skatteverket.se.

I arbetsgivardeklarationen redovisar du samtliga 
löner och ersättningar som huvudmannen betalat 
ut. Arbetsgivar deklarationen ska lämnas in varje 
månad, även när det inte finns  något att redovisa. 
Redovisnings och betalnings datumen är för övrigt 
de samma som för förenklade arbetsgivar
deklarationer, se avsnittet Redovisning och 

 betalning av skatt och arbetsgivaravgifter.

Mer information om arbetsgivardeklaration finns på 
www.skatteverket.se/arbetsgivare.

Skatteavdrag och 
arbetsgivaravgifter
Du ska dra preliminär skatt med 30 % på all 
 ersättning som huvudmannen betalat ut. Du ska 
också upprätta en lönespecifikation där ersättningens 
storlek framgår och hur mycket skatt som dragits.

Huvudmannen ska även redovisa och betala 
arbetsgivar avgifter på utbetalda ersättningar. 
 Avgifternas storlek beror på mottagarens ålder 
Information om avgifternas storlek finns på 
www.skatteverket.se.

Huvudmannen 
är underårig
Den som är underårig, d.v.s. under 18 år kan inte 
vara arbetsgivare. Det är den underåriges förmyndare 
som ses som arbetsgivare när ersättning för arbete 
betalas ut från den underårige. I normal fallet är 
någon av barnets föräldrar förmyndare. Om det 
finns en utsedd förvaltare eller god man med 
 uppdrag att förvalta den underåriges ekonomi är 
det förvaltaren eller gode mannen som är ansvarig 
för att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och 
skatte avdrag i sitt namn.

Exempel  

Bilan är god man till Robin som är 16 år. Hon får 

ett arvode för detta uppdrag. Eftersom Robin är 

underårig ska Bilan redovisa och betala arbets

givaravgifter och avdragen skatt i sitt eget namn. 

Det innebär att hon står både som utbetalare och 

mottagare på den förenklade arbetsgivardeklara

tionen.
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Förenklad arbetsgivardeklaration 2023* Skatteverket

Rättelsedatum om rättad uppgift 
sänds in (ex. 231113)

Månad (den månad 2023 då utbetalningen gjorts)

Utbetalare (arbetsgivare)

Namn

Personnummer/Samordningsnummer

Adress

Namn

Personnummer/Samordningsnummer

Adress

Mottagare (den som utfört arbetet)

Bruttolön inklusive förmåner (bostad, kost, m.m.)
04

Mottagare född 1957 eller senare
07

x  31,42 % Arbetsgivaravgifter =
11

Mottagare född 1938 - 1956
12

x  10,21 % Ålderspensionsavgift =
18

Mottagare född 2000 - 2007, max 25 000 kr 
överstigande lön redovisas i ruta 04

24Född 2005 - 2007 x 10,21 % 
Född 2000 - 2004 x 19,73 % (t.o.m. mars) 
Ålderspensionsavgift/Arbetsgivaravgifter =

06Underlag för skatteavdrag 
(ej kostnadsersättningar)

09
Avdragen skatt +

Skatteavdrag (gäller även mottagare födda 1937 eller tidigare)

Avdrag, skattereduktion för rot- och rutarbete
70 71Underlag för preliminär skattereduktion 

för rutarbete Preliminär skattereduktion för rutarbete -
72 73Underlag för preliminär skattereduktion 

för rotarbete i bostadsrätt
Preliminär skattereduktion för rotarbete  
i bostadsrätt -

74 75Underlag för preliminär skattereduktion 
för rotarbete på fastighet

Preliminär skattereduktion för rotarbete  
på fastighet -

10
Summa att betala =

Uppgift om var rotarbete utfördes
Bostadsrättsföreningens organisationsnummer Lägenhetsnummer Fastighetsbeteckning

Markera med ett kryss om du har fått ett beslut från 
Skatteverket om "Särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta" (SINK). Fyll i så fall också i rutorna 76 och 81.

Markera med ett kryss om mottagaren av ersättningen 
har ett intyg på blankett A1/E101.

 29 28

Mottagarens utländska skatteregistreringsnummer
76 Utländskt skatteregistreringsnummer/TIN Landskod

Mottagarens medborgarskap
81 Landskod Klartext

Underskrift (av den som betalat ut ersättningen)
Namnteckning Namnförtydligande

Telefon

Skattepliktiga kostnadsersättningar
20 Belopp

3 000

3 000 900

942

Exempel

Eva (som är född 1959) är god man åt Anders. I 

augusti får Eva ett arvodesbeslut som innebär att 

Anders ska betala 3 000 kr före skatt som arvode 

till Eva.

Augusti/Utbetalning av arvode: Eftersom prelimi

närskatteavdrag måste göras med 30 % kan Eva ta 

ut 2 100 kr (3 000 kr – 900 kr) från Anders bank

konto.

September/Betalning till Skatteverket: Skatten och 

avgifterna ska vara inbetalda på skattekontot 

senast den 13 september. Eva tar därför ut 1 842 kr 

från Anders bankkonto och sätter in pengarna på 

Skatteverkets bankgirokonto 50501055. Som 

 inbetalare anger hon Anders. Eftersom hon betalar 

via internet hänvisar hon till Anders OCRnummer.

September/Redovisning: Redovisning till Skatte

verket görs månaden efter att ersättning betalats 

ut, d.v.s. i september. Då Anders inte är registrerad 

som arbetsgivare fyller Eva i en förenklad arbets

givardeklaration åt honom och skickar in den till 

Skatte verket i god tid före den 12 september. Av 

blanketten ska framgå hur mycket skatt som dragits 

från hennes arvode och hur mycket arbetsgivar

avgifter Anders ska betala. Så här ser redovis

ningen ut i den förenklade arbetsgivardeklara

tionen (SKV 4805):

Redovisning och 
betalning av skatt och 
arbetsgivaravgifter
Redovisning och betalning av preliminär skatt och 
arbetsgivaravgifter på utbetalda ersättningar ska ha 
kommit in till Skatteverket senast den 12 i måna
den efter att arvode eller ersättning betalats ut. För 
ersättningar som betalas ut i juli eller december 
 gäller dock senare redovisnings och betalnings
tidpunkt: 17 augusti respektive 17 januari. Tänk på 
att betala i tid för att undvika ränta på skatte
kontot.

Betalning görs till Skatteverkets Bankgiro: 
50501055.

Obs! Som inbetalare anger du din huvudman. Din 
huvud mans OCRnummer (behövs vid inbetalning 
via internet) får du fram på 
www.skatteverket.se/ocr. Om du använder 
inbetalnings kort måste du ange din huvudmans 
namn och personnummer som betalnings
avsändare.
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Vill du veta mer?
Detta blad ger bara en översiktlig information. 
Mer information finns på 
www.skatteverket.se/godman. Där finns utförlig 
information samt hjälp blanketter och exempel. Du 
kan även ringa Skatteupplysningen, 0771567 567.

Var finns blanketter 
och broschyrer?
Du kan hämta blanketter och broschyrer via 
www.skatteverket.se eller på ett servicekontor. 
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SKV 31510 utgåva 12. Utgiven i januari 2023.

Denna utgåva finns endast som pdf på www.skatteverket.se

Självbetjäning dygnet runt: 

Webbplats: skatteverket.se

Personlig service: 

Ring Skatteupplysningen,  

inom Sverige: 0771567 567,  

från utlandet: +46 8 564 851 60


