Sida 1 av 2

Kommunsamverkan för
effektivare stödtjänster

Datum
2019-01-04

Förslag att ta upp pa APT i januari fran
Söltak
Medarbetare
Arbetsgivaravgift på individnivå

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 om du lämnat in en skattejämkning som
gäller bakåt i tiden eller om du har fått en löneskuld som ska återbetalas.
Det blir alltså ännu viktigare att du som medarbetare registrerar poster i god tid samt kontrollerar
din lönespecifikation i Självservice HR/Lön. 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.
Viktigt att rapportera in avvikelser i tid!

På grund av ovanstående är det extra viktigt att rapportera in alla dina avvikelser löpande absolut
senast den 3:e i månaden efter, detta för att inte hamna i en löneskuld.
Det är också viktigt så att rätt uppgifter redovisas till Skatteverket.
Skattejämkning

För dig som har ansökt om skattejämkning hos Skatteverket innan den 2018-11-05 så kommer
Soltak Lön få uppgifterna direkt från Skatteverket. Inget intyg behöver skall skickas via ärende till
Soltak Lön för att skatten skall bli rätt från och med januarilönen.
Semester

Det är viktigt att du lagt in all din semester för 2018 så det blir rätt vid semesteromställning.
Under januari månad så kommer semesterbilden inte visa full information, detta beror på att efter
januarilönen kommer en semesteromställning att göras. Efter semesteromställningen kommer du
se årets dagar för 2019, samt eventuella sparade dagar (de som inte lagts ut under 2018 eller
tidigare). Om du har mer än 30 sparade dagar 2019 så kommer dessa betalas ut i ersättning på
februarilönen.
Semesterväxling

För dig som har semesterväxling så kommer dagarna att synas i Självservice HR/Lön efter
februarilönen.
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Karensdagen ersätts med Karensavdrag från 2019-01-01
Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med
sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som du får vid
sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. SOLTAK Lön kommer att informera närmare kring
detta via Självservice HR/Lön.
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