
Skatteavdrag med 30 procent 

I följande fall ska arbetsgivaren (AG) göra skatteavdrag med 30 procent. 

Juridiska personer 

AG drar av 30 procent i skatt från arbetsersättning till juridiska personer som inte är godkända för 

F-skatt, oavsett om ersättningen är deras huvudsakliga inkomst av arbete eller inte.  

Sidoinkomster 

AG drar av 30 procent i skatt om ersättningen till fysiska personer inte är mottagarens 

huvudsakliga inkomst av arbete.  

Enstaka utbetalningar 

AG drar av 30 procent av beloppet i skatt om det saknas en tidsbestämd eller regelbunden 

inkomst av arbete. 

Korttidsarbete 

AG drar av 30 procent i skatt från ersättning för arbete som är avsett att pågå kortare tid än en 

vecka. 

Godkännande för F-skatt 

Även om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt ska AG dra av 30 procent i skatt från bland 

annat pensioner och ersättning från semesterkassa och annan ersättning enligt sidan 8 i 

broschyren ”Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter” (SKV 401). 

Året efter en avslutad anställning 

AG drar av 30 procent i skatt från ersättning för arbete som du betalar ut till en fysisk person året 

efter det att mottagaren avslutat sin anställning.  

 

 

 



Jämka om din inkomst varierar 

Om du som anställd tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, 

ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du som 

anställd begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje 

månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket 

först nästa år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Höj skatteavdraget eller begära jämkning 

på din pension 

Du som är pensionär kan behöva se över de skatteavdrag som Pensionsmyndigheten och 

andra pensionsutbetalare gör för att slippa kvarskatt. Du kan höja skatten via 

Pensionsmyndigheten eller begära jämkning hos Skatteverket.  

Som pensionär får du ofta pension från olika pensionsutbetalare som till exempel 

Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsinstituten. Du kanske fortfarande arbetar och har 

pension. Det är därför viktigt att du ser över skatteavdragen på dina olika inkomster och ser 

vad som dras i skatt på respektive inkomst.  

• Skatten som Pensionsmyndigheten drar på din allmänna pension är enligt den 

skattetabell som gäller för din kommun.  

• De andra pensionsutbetalarna, som troligen betalar ut en lägre summa än den allmänna 

pensionen och då blir sidoarbetsgivare, drar av 30 procent i skatt. Detta kan då leda till 

att ditt totala skatteavdrag blir för lågt.  

 

• Om man kvarstår i tjänst och uppbär pension, måste man meddela arbetsgivaren att det 

ska dras 30 procent i skatt, dvs att ex Ånge kommun ej är huvudarbetsgivare längre. 

 

 

Du kan påverka din skatt på pensionen 

• Om du vill höja din skatt på pensionen anmäler du det till Pensionsmyndigheten 

genom att logga in på Mina sidor hos oss med din e-legitimation. 

• Vill du sänka skatteavdraget eller få hjälp att räkna fram din totala skatt, ansöker du 

om jämkning hos Skatteverket. 

 

 

 


