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Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift
I april kommer de första besluten om särskild sjukförsäkringsavgift till arbetsgivaren. De första besluten beräknas komma arbetsgivaren tillhanda den 12 april
enligt Försäkringskassan.
Beslutet innehåller den totala summan av särskild sjukförsäkringsavgift som
arbetsgivare är debiterad via skattekontot. Det kommer att innehålla datum då
beloppet förfaller till betalning och en beskrivning av hur man ska gå tillväga om
beslutet inte stämmer eller om man vill begära omprövning. Samt uppgift om
antal personer som har genererat avgiften.
En arbetsgivare kan sedan begära att få ut ett avgiftsunderlag. Om man inte redan
nu har tecknat sig för arbetsgivartjänsten hos Försäkringskassan måste man vända
sig till Försäkringskassans kundcenter för arbetsgivare för få ut avgiftsunderlaget.
Då kan man begära att fortsättningsvis få "prenumeration" på avgiftsunderlaget
under ett år. Observera att det bara är första gången som man behöver vända sig
till kundcenter för att få ut avgiftsunderlaget om man väljer att få
"prenumerationen".
Avgiftsunderlaget är en specifikation över de uppgifter som ligger till grund för
beslutet. Avgiftsunderlaget kommer att innehålla namn, personnummer, ev.
arbetsställenummer 1, sjukpenningperiod, antal dagar som den anställde har fått
sjukpenning och utbetald sjukpenning (bruttobelopp) samt totalsumman av
särskild sjukförsäkringsavgift per person
Den arbetsgivare som vill ha uppgifter sorterade efter arbetsställe eller
kostnadsställe motsv. kan registrera detta i samband med sjukanmälan via
webben. Med sådan anmälan kan arbetsgivare få avgiftsunderlaget fördelat efter
arbetsställe/kostnadsställe. Det är endast via webben och inte på annat sätt i
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samband med sjukanmälan som Försäkringskassan tar emot uppgift om
arbetsställe/kostnadsställe. Den uppgift som lämnas kommer inte att ändras av
Försäkringskassan under tiden som den anställde får sjukpenning.
Ytterligare information återfinns under www.forsakringskassan.se/arbetsgivare
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