Anlita en privatperson
När du anlitar en utomstående för att få hjälp, måste du veta skillnaden mellan
att anlita ett företag och att anlita en privatperson (fysisk person).
Du kan till exempel behöva redovisa i en förenklad arbetsgivardeklaration. Den förenklade
arbetsgivardeklarationen använder du som är privatperson när du betalat ut ersättning (i pengar
eller andra förmåner) för ett arbete som en annan person gjort åt dig. Blanketten kan även
användas av dödsbon.
Om den du betalar ut ersättning för arbete till är en privatperson med A-skatt gäller följande:

Ersättning under 1 000 kronor
Betalar du ut högst 999 kronor under ett år till en privatperson behöver du inte göra skatteavdrag,
betala arbetsgivaravgifter eller lämna kontrolluppgift.

Mottagaren ska själv deklarera beloppet i sin årliga inkomstdeklaration.

Ersättning från 1 000 till 9 999 kronor
Betalar du ut mer än 1 000 eller mer men mindre än 10 000 kronor till en privatperson är
grundregeln att den du anlitar själv ska betala sin skatt och sina avgifter (egenavgifter) och du
ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Däremot ska du lämna en
kontrolluppgift på beloppet. Kontrolluppgifter kan lämnas elektroniskt. Om du inte har möjlighet att
lämna dessa elektroniskt kan du lämna dem på papper och då ska du även lämna ett
sammandrag av kontrolluppgiften.
Det är också möjligt att komma överens med den du anlitar att du ska göra skatteavdrag och
betala arbetsgivaravgifter. I så fall ska du använda den förenklade arbetsgivardeklarationen.
Obs! Om du betalar ut ersättning på mer än 999 kronor till en god man eller förvaltare gäller
samma regler som om beloppet vore 10 000 kronor eller mer. Se nedan.

Ersättning på 10 000 kronor eller mer
Om du under ett år betalar ut 10 000 kronor eller mer till en privatperson som har A-skatt måste
du alltid göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Då kan du använda en förenklad
arbetsgivardeklaration.

Om den som utför arbetet är ett företag som är godkänd för F-skatt behöver du inte göra
någonting. Då sköter företaget själv inbetalningen av skatt och avgifter.
Om företaget inte är godkänt för F-skatt är du skyldig att göra skatteavdrag om du betalar ut
ersättning för arbete med 10 000 kr eller mer under året. Om företagaren är en enskild
näringsidkare ska du även betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.
_____________________________________________________________________________

Föreningen har valt att överföra ansvar för skatt och avgifter på den som vill bedriva
någon form av verksamhet på föreningens anläggning. Detta för att säkerställa att
föreningen eller dess medlemmar inte ska behöva lämna kontrolluppgifter, betala
avgifter och skatter eller bli skyldiga för skattebrott eller bokföringsbrott.
Genom att ha ett krav på F-skatt för verksamhet man tar betalt för, ligger hela
ansvaret hos den som tar betalt för sina tjänster.

