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Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgifter för år 2000
Riksskatteverket (RSV) tillställer samtliga arbetsgivare
Kontrolluppgiftsbroschyren Inkomståret 2000 (RSV 304).
Broschyren kan beställas hos skattemyndigheten (SKM) eller hämtas på
RSVs hemsida www.rsv.se ( Beställningstjänst/Område skatter/
Skattebroschyrer).
Kontrolluppgiftsblanketten är oförändrad.

1.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifterna och sammandraget för inkomståret 2000 skall lämnas
senast onsdagen den 31 januari 2001 till den skattemyndighet där arbetsgivaren är registrerad.
Följande information gäller i huvudsak kontrolluppgifter som, enligt 3 kap.
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK), skall utfärdas för anställda samt personer som haft uppdrag eller utfört tillfälligt arbete
hos den uppgiftsskyldige och som har fått lön, arvode, andra ersättningar
eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst.
Inkomst av tjänst och den skatt inkomsttagaren skall gottskrivas beräknas
helt med ledning av kontrolluppgifterna. Det är därför viktigt att lönebelopp
och uppgift om avdragen preliminär skatt är riktiga och att person/organisationsnumret avser rätt person.
Med den förenklade deklarationsblanketten som skickas ut av skattemyndigheten lämnas även en specifikation över inlämnade kontrolluppgifter. Om
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uppgifterna är korrekta behöver den anställde endast underteckna blanketten
och lämna in den till skattemyndigheten senast 2 maj. Korrekta kontrolluppgifter minskar också antalet frågor till lönekontoren.
Reglerna om F-skatt innebär att kontrolluppgift även skall lämnas på ersättning för utfört arbete som är näringsverksamhet, om mottagaren endast har
A-skattesedel. Då mottagaren har både A- och F-skattesedel skall kontrolluppgift lämnas om han/hon inte skriftligen åberopar F-skattesedeln. Detta
innebär att kontrolluppgift i vissa fall även skall lämnas för juridisk person.
För utländska artister och för andra personer som är bosatta eller arbetar utomlands eller skall beskattas i utlandet skall särskilda kontrolluppgiftsblanketter användas, se broschyren (RSV 305).

Kontrolluppgifter lämnade på papper
Kontrolluppgiftsblanketterna är årsbundna. Endast blankett med årtalet 2000
ifyllt får användas.
Kontrolluppgiftsblanketterna lämnas i tre exemplar, ett för myndigheten, ett
för inkomsttagaren och ett för utbetalaren. Det är endast myndighetens exemplar som omfattas av det obligatoriska användandet. Om det är enklare att
tillhandahålla inkomsttagaren uppgifterna i annan uppställningsform, går
detta bra. Lagen säger endast att inkomsttagaren senast den 31 januari taxeringsåret skall tillställas meddelande med de upplysningar som lämnas i kontrolluppgiften.
Kontrolluppgifterna till skattemyndigheten skall alltid åtföljas av blanketten
"Sammandrag av kontrolluppgifter" (RSV 2304), som läggs överst. Sammandraget skall alltid vara undertecknat.
De som lämnat lönekontrolluppgifter på papper har som en extra service
sedan många år kunnat få blanketter med vissa uppgifter förtryckta t ex
namn, adress, personnummer, organisationsnummer. Den servicen har nu
upphört p g a tekniska förändringar inför millenieskiftet. Skatteförvaltningen
erbjuder istället ett gratis registreringsprogram för persondatorer till de som
idag saknar eget dataprogram för att producera kontrolluppgifter på ADBmedium.
Om någon ändå önskar lämna kontrolluppgifter på pappersblanketter kan
dessa beställas på det lokala skattekontoret.

Kontrolluppgift på ADB-medium
RSV tillhandahåller gratis PC-program för redovisning av kontrolluppgifter
(RSV 261).
För beställning:
-

Ring skatteförvaltningens servicetelefon 020-567 000, direktval 6807,

-

Beställ via RSVs hemsida på Internet (www.rsv.se) under
Beställningstjänst (välj område Kontrolluppgifter),
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Kontakta det lokala skattekontoret.

PC- programmet och installationsbeskrivning levereras per post till den
adress som är registrerad i RSVs databas.
RSV erbjuder det kostnadsfria programmet som används för att fylla i kontrolluppgifter och ta ut dem på diskett som sedan sänds till RSV . Det förenklar för RSV som slipper registrera uppgifterna och för uppgiftslämnaren
som enkelt kan ta fram utskrifter till sig själv och till anställda.
Programmet är enkelt att använda. Skärmbilden i programmet motsvarar en
kontrolluppgiftsblankett och uppgifterna ifylls direkt på skärmen. Det krävs
ingen kraftfull dator och programmet går bra att använda i Windows 3.11
eller Windows 95.
Arbetsgivare som lämnar kontrolluppgift på diskett eller genom annat datamedium behöver inte sända någon särskild kontrolluppgift till den anställde utan uppgifterna kan lämnas i t ex lönebeskedet för december eller
januari.
Sammandraget lämnas också på ADB-medium (s k etikettfil). Upplysningar
om diskettredovisning lämnas av skattemyndigheternas ADB-enhet och i
broschyren "Mediefakta" (RSV 274).
Under arbetet med kontrolluppgifterna kan det visa sig att uppbördsredovisningen (A-skatt och arbetsgivaravgifter) blivit felaktig. Om rättelse inte hinner göras i den uppbördsdeklaration som lämnas i januari skall en ny rättad
uppbördsdeklaration lämnas så snart som möjligt.
Rättelse av en kontrolluppgift medför inte automatiskt rättelse av uppbördsredovisningen. Beträffande rättelse av felaktig kontrolluppgift hänvisas till
kontrolluppgiftsbroschyren sid 6. Rättad kontrolluppgift måste lämnas senast
1 mars för att det nya förenklade deklarationsförfarandet skall fungera.

2.

Arbetsgivaravgift och särskild löneskatt

För information hänvisas till RSVs broschyr “Källskatt och arbetsgivaravgift”
(RSV 401).

3.

Nyheter fr.o.m. 2001

Belopp inom parentes avser motsvarande uppgifter året innan.

Ersättning till god man
Om ersättning betalas ut till god man eller förvaltare enligt reglerna i 12 kap.
16 § föräldrabalken, ska utbetalaren alltid betala arbetsgivaravgifter om ersättningen uppgår till minst 1.000 kr per kalenderår och mottagare. Ersättningen redovisas vid kod 11. Kommunförbundet har lämnat särskild information till Överförmyndarnämnden och Överförmyndare (Cirkulär 1989:160
samt skrivelse 2000-01-10 dnr 2000/0044)
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Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet för år 2001 har fastställts till 36.900 kr (36.600).
Det justerade prisbasbeloppet, som bl a används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och storleken på den allmänna pensionsavgiften, har för
år 2001 höjts till 37.700 kr (37.300).

Traktamente
Traktamentsbeloppen är oförändrat 180 resp. 90 kr (helt resp. halvt) för år
2001.

Fri kost
RSV har för år 2001 fastställt värdet av fri frukost till 28 kr (26), för en måltid
(lunch eller middag) till 56 kr (52) samt helt fri kost (minst tre måltider) till
140 kr (130).

Statslåneräntan
Statslåneräntan per den 30 november 2000 är 5,06 procent (5,57). Värdet används bl a vid beräkning av bilförmån och ränteförmån.

Arbetsgivaravgifter
Lagstadgade arbetsgivaravgifter för år 2001 är 32,82 procent (32,92).

Särskild löneskatt
För år 2001 är den särskilda löneskatten oförändrad 24,26 procent.

Grundavdrag
Grundavdraget har för 2001 höjts till 10.000 kr (8.700).

Allmän pensionsavgift
Inkomstgränsen för den allmänna pensionsavgiften är oförändrad 8,07
gånger det justerade prisbasbeloppet. Procentsatsen är oförändrad 7,00 procent. Det innebär att maximal avgift för 2001 blir 21.300 kr [ 7% x (8.07 x
37.700) ].

Bilavdrag/Skattefri milersättning
Reseavdraget för egen bil till och från arbetet är för år 2001 16 kr (15) per mil.
För tjänstebilar är motsvarande belopp 6 kr (5) för diesel och 9 kr (8) för annat
drivmedel. Den skattefria milersättningen vid körning i tjänsten uppgår till
motsvarande belopp.

Lånedatorer
I cirkulär 1998:28 angavs att uppdragstagare inte omfattades av skattefriheten
för lånedatorer. RSV har i sina nya rekommendationer ändrat tolkningen så
att även uppdragstagare omfattas av skattefriheten om arbetsgivaren erbju-
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der dessa lånedatorer. Det innebär att bl a politiker kan erbjudas lånedatorer
utan att skattefriheten av den anledningen går förlorad.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Jan Svensson,
tfn. 08/452 79 86 eller E-post: jan.svensson@svekom.se.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Civilrättssektionen

Hans Ekman
Jan Svensson
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