
Skatteverkets informationsmaterial om

Arbetsgivardeklaration på individnivå.



Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla alla arbetsgivare

Inom följande branscher och för de som är skyldiga att föra personalliggare 

och har 16 eller fler anställda den 1 juli 2018 börjar reglerna gälla redan då.

– Bygg (SNI-kod 41)

– Restaurang

– Frisör

– Tvätteri  



Vad innebär arbetsgivardeklaration på individnivå?

• Precis som idag ska arbetsgivardeklaration lämnas varje månad. 

Skillnaden är att redovisning för arbete och skatteavdrag ska göras 

per betalningsmottagare. Det innebär att dessa uppgifter inte ska 

lämnas i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.

• Det är ett nytt sätt att redovisa på, med en ny tjänst och en ny 

blankett. Deklarations- och betalningsdatum är däremot samma som 

tidigare och arbetsgivaravgiften räknas ut på samma sätt som 

tidigare. 

• Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där 

uppgifter som berör arbetsgivaren redovisas och en del där uppgifter 

för respektive betalningsmottagare redovisas.



Syftet med de nya reglerna

• Minska skattefusk och skatteundandragande
– Förändringen bidrar till korrektare redovisning från arbetsgivaren 

– Minskar möjligheten till fusk och fel och minskar därmed Skatteverkets behov 
av kontroller

– Ett av flera verktyg för sunda företag på en sund marknad

• Förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter och effektivisera deras 
arbete, vilket även förbättrar servicen till enskilda 



Fördelar med förändringen   

• Ger effektivare skattekontroller 

• Bidrar till bättre handläggning och kontroller inom andra myndigheter

• Arbetsgivaren kan lättare upptäcka och korrigera fel i närtid –

bidrar till minskat skattefel

• Förenklar och effektiviserar arbetsgivarnas uppgiftslämnande

• Arbetstagare får överblick av lön och inbetald skatt



Förändring för arbetsgivare 

• Arbetsgivare kommer att deklarera på individnivå varje månad 

– Innebär att redovisningen redan från början är kopplad till en specifik 

betalningsmottagare

– Gör det lättare att upptäcka och korrigera fel i närtid

– Medför bättre koll på att det blivit rätt 



Förberedelser för arbetsgivare

• Säkerställ att lönesystemet är uppdaterat i enlighet med 

lagändringen

• Se över lönerutinerna i företaget så att de passar ett nytt 

redovisningssätt 

• Se över vilken behörighet ansvarig personal har

• Se noga över så att uppgifterna blir rätt från början

... kom ihåg att kontantprincipen fortfarande gäller



Förändring för arbetstagare

Från och med våren 2019 blir det möjligt att;

• Se vilken lön och skatt en arbetsgivare rapporterat in 

• I närtid se sina uppgifter och arbetsgivaren kan lättare korrigera

om något blivit fel

– Det gör man genom att logga in med sin e-legitimation på Mina sidor på 

skatteverket.se



Frågor och svar

• Vi samlar informationen på 

skatteverket.se/individniva

• Följ oss här, vi uppdaterar 

sidorna löpande



Film om lagändringen på skatteverket.se/individniva

https://skatteverket.se/individniva

