Till dig som medarbetare

Arbetsgivardeklaration på
individnivå (AGI)
Från och med slutet av februari 2019 kan du som anställd följa vad din
arbetsgivare har redovisat för lön och annan ersättning till Skatteverket
varje månad. Det gäller även dig som får pension och annan ersättning,
till exempel sjukersättning från Försäkringskassan. De nya reglerna
kallas för arbetsgivardeklaration på individnivå.
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/arbetsgivar
deklarationpaindividnivasapaverkasdusombetalningsmottagare.4.35c34f
651660af3747c4df0.html?q=agi

Löneskuldshanteringen påverkas av nya
skatteregler
Den 1 januari 2019 inför Skatteverket arbetsgivardeklaration på
individnivå. Det innebär att inkomst och skatt ska redovisas för varje
person varje månad och inte som tidigare för hela året efter att lönen
betalats ut i december.
Arbetsgivaren får inte återbetala avdragen skatt, varken när någon
lämnar in en skattejämkning som gäller bakåt i tiden eller har fått en
löneskuld som ska återbetalas.
Det blir alltså ännu viktigare att man så långt det är möjligt arbetar för att
undvika löneskulder, eftersom medarbetaren som får en löneskuld måste
betala tillbaka hela bruttobeloppet. T.ex. En person får lönen utbetald i
januari, har lagt in tjänstledighet men den är inte attesterad av chef. Det
utgår månadslön på 30 000 kr, skatt dras med 7000 kr. Chef/Medarbetare
hinner inte upptäcka felet förrän till februarilön, då är skatten redan
redovisad för januari. Skulden som medarbetaren skall återbetala blir en
bruttoskuld på 30 000 kr. Medarbetaren får sin skatt justerad i den
slutliga skatteberäkningen för året.
På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om förändringen.
https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011
b3.html?query=agi
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Jämkning – ändring av
preliminär A-skatt
Ett beslut om jämkning innebär att arbetsgivaren ska göra ett
lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av
skattetabellen. Du väljer själv om du vill ansöka om jämkning
och det kan till exempel vara bra om du har olika arbetsgivare
eller pensionsutbetalare.

Nu behöver du ansöka om jämkning
inför varje år
Tidigare har du som haft stående jämkning fått ett förslag inför
nästkommande år under hösten. Från och
med inkomståret 2019 behöver du i stället ansöka om ny
jämkning inför varje år.
Om du vill att jämkningsbeslutet ska gälla från och med
januari 2019 behöver du göra ansökan senast den 5 november
2018. Om du ansöker senare gäller jämkningen så snart
Skatteverket har fattat beslutet.
En jämkning innebär att skatten justeras under inkomståret i
stället för i deklarationen året efter och ska leda till att den
preliminära skatten stämmer bättre överens med den slutliga
skatten.
Om du inte ansöker om jämkning rättas skatteavdraget till vid
deklarationen året därpå. Har du betalat för mycket skatt får
du pengar tillbaka, och har du betalat för lite skatt får du
besked om hur mycket du ska betala tillbaka.
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/j
amkning.4.71004e4c133e23bf6db8000110771.html
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