Redovisning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter
Ibland kan det uppstå problem med inbetalning av arbetsgivaravgifter till Skatteverket när en
huvudman har skulder till Kronofogden. Det som kan hända är att huvudmannen blir skyldig
Skatteverket pengar på grund av att saldot på skattekontot, inbetalt för att täcka
arbetsgivaravgifter redan dragits av Kronofogden. Huvudmannen tvingas då inbetala
arbetsgivaravgiften ännu en gång vilket kan vara svårt på grund av begränsade inkomster.
God man eller förvaltare är den som ansvarar för inbetalning av arbetsgivaravgifter samt
ingivande av förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Det är därför viktigt att gode män
och förvaltare har viss kunskap om regelverket.
I Skatteverkets broschyr Information till god man och förvaltare, SKV 315-10 finns bra
information om hur huvudmannens arbetsgivaravgifter och skatt hanteras.
Huvudmannen såsom arbetsgivare
Den som betalar ut ersättning är arbetsgivare. Detta innebär att om din huvudman betalar ut
ersättning till dig (och kanske även andra personer) så ska huvudmannen göra skatteavdrag
och betala arbetsgivaravgifter. Bestämmelserna gäller för ersättningar som överstiger 1 000
kronor per år till respektive mottagare. I de fall kommunen betalar god mans/förvaltares arvode
är det också kommunen som redovisar och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på
arvodet.
Om ersättning utbetalas en eller fåtal gånger per år redovisas skatt och avgifter genom
förenklad arbetsgivardeklaration. Om utbetalning sker oftare ska huvudmannen vara registrerad
som arbetsgivare.
Det ska dras 30 % skatt på all ersättning som huvudmannen betalar ut. Huvudmannen ska även
redovisa och betala arbetsgivaravgifter på utbetalda ersättningar.
Inbetalning och redovisning till Skatteverket
För huvudmannens räkning ska skatteavdrag göras på utbetalt arvode och arbetsgivaravgifter
ska inbetalas. Dessutom ska utbetalt arvode, gjorda skatteavdrag och erlagda
arbetsgivaravgifter redovisas till Skatteverket.
Redovisning genom förenklad arbetsgivardeklaration ska vara Skatteverket till handa månaden
efter det att arvode eller ersättning betalades ut (se även stycket nedan "Problem som kan
uppstå"). Om redovisning sker genom arbetsgivardeklaration ska densamma ges in alla
månader, även om ersättning inte har betalats ut för föregående månad.
Redovisning och betalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på utbetalda ersättningar
ska ha kommit Skatteverket till handa senast den 12:e i månaden efter att arvode och ersättning
betalats ut. (För ersättningar som betalas ut i juli eller december gäller dock senare
redovisningstidpunkt, 17 augusti respektive januari). Inbetalning görs till Skatteverkets Bankgiro.

Skattekontot och skulder
Inbetalning av arbetsgivaravgifter sker till huvudmannens skattekonto. Alla som betalar skatt har
ett skattekonto. Skattekontot visar bland annat personens skatteinbetalningar, preliminär skatt
enligt kontrolluppgifterna samt slutlig skatt enligt slutskattebesked. Du kan läsa mer om
skattekonto på Skatteverkets hemsida.
Om inte skatter och avgifter betalas i tid uppstår en skuld på skattekontot. Om det är underskott
på skattekontot vid två avstämningar lämnas skulden över till Kronofogden.
Om huvudmannen har skulder hos Kronofogden kommer skatteåterbäring i första hand gå till att
täcka skulder hos Kronofogden.
Problem som kan uppstå
Pengar på skattekontot överförs i vissa fall från Skatteverket till Kronofogden. Om
huvudmannen har skulder hos Kronofogden kommer alltså eventuell skatteåterbäring att gå till
Kronofogden. Ett problem som kan uppstå är om en inbetalning av arbetsgivaravgift felaktigt
överförs till Kronofogden på grund av att den förenklade arbetsgivardeklarationen inkom först
efter det att Kronofogden gjort sin avstämning mot Skatteverket.
Om huvudmannen har skulder till Kronofogden är det därför viktigt att den förenklade
arbetsgivardeklarationen ges in i samband med inbetalning av arbetsgivaravgifter, annars finns
det en risk att Kronofogden vid sin avstämning mot Skatteverket tar de pengar som är avsedda
att täcka arbetsgivaravgifterna.
Tips - skicka in redovisning i samband med insättning på skattekontot
Om huvudmannen är arbetsgivare ska arbetsgivaravgifter inbetalas på skattekontot. Utbetald
ersättning, gjorda skatteavdrag samt erlagda arbetsgivaravgifter ska redovisas till Skatteverket.
För att undvika problem, i synnerhet om huvudmannen har skulder till Kronofogden,
rekommenderas att den förenklade arbetsgivardeklarationen skickas in i före eller i
samband med att pengar sätts in på huvudmannens skattekonto.
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