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ARBETSGIVARE
Bostadsrättsföreningen som

4 föreningen måste registrera sig som arbetsgivare hos   
 Skatteverket om man betalar ut ersättningar som är högre  
 än ettusen kronor per år till någon person

4	 skattedeklaration och inbetalning ska göras varje månad om  
 man inte är anmäld som säsongsarbetsgivare

4	 skatt ska dras med 30 % om bostadsrättsföreningen inte är  
 huvudarbetsgivare och enligt A-skattetabell om föreningen är  
 huvudarbetsgivare

4	 kollektivavtal ger trygghet åt både bostadsrättsföreningen  
 och de anställda

4	 kontrolluppgift ska lämnas till arbetstagare och Skatteverket  
 senast den 31 januari varje år

TÄNK PÅ ATT

>>>

En bostadsrättsförening anses i skattemässig mening vara 
arbetsgivare så snart föreningen betalar ut sammanlagt mer 
än ettusen kronor till någon person under ett kalenderår. 
Det kan vara ett arvode till en styrelsemedlem eller lön till 
någon som arbetar med städning eller fastighetsskötsel. 
Däremot ser det arbetsrättsliga ansvaret olika ut beroende 
på om det är ett arvode till en styrelseledamot eller lön till 
en anställd som betalas ut. 

Ersättningar och löner

ARVODEN
Att sitta i styrelsen är inte en anställning utan ett förtroendeuppdrag. Om 
stämman så beslutar kan styrelsemedlemmar få en ersättning för det uppdrag 
som utförs – ett arvode. Arvoden är skattepliktiga för den person som får 
dem och föreningen ska också betala arbetsgivaravgifter, under förutsätt-
ning att arvodet överstiger ettusen kronor under ett kalenderår.

ANSTÄLLDA MED LÖN
Om bostadsrättsföreningen väljer att anställa en eller flera personer ska ett 
anställningsavtal upprättas med varje arbetstagare, så att båda parter är 
överens om hur villkoren för anställningen ser ut. 



Det är viktigt att anställningsavtalet innehåller:

•	 vilken	anställningsform	som	gäller	–	tillsvidareanställning	eller	
visstidsanställning är de alternativ som finns

•	 arbetstidens	omfattning	i	antal	timmar	per	vecka/månad
•	 hur	lönen	betalas	ut	–	timlön,	tvåveckorslön	eller	månadslön	–	samt	när	

utbetalning ska ske
•	 uppgift	om	semester/semesterersättning
•	 befattning/vilka	arbetsuppgifter	som	ska	utföras.

Skatter

Om föreningen betalar ut arvoden eller lön (över ettusen kronor) ska före- 
ningen registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör man genom 
att fylla i en blankett som kan laddas ner och skrivas ut från Skatteverkets 
webbplats www.skatteverket.se. Blanketten kan också fyllas i elektroniskt på 
www.verksamt.se, under förutsättning att man har e-legitimation.

Grundregeln är att man senast den 12:e varje månad ska redovisa vilka 
ersättningar som betalats ut under före-gående månad och betala upplupna 
skatter och avgifter till Skatteverket. Har ingen lön betalats ut ska skattede-
klarationen ändå fyllas i, men med 0 som belopp. 

Om ersättningar endast betalas ut en gång om året, exempelvis arvoden till 
styrelseledamöter, kan man under ”Övriga upplysningar” på blanketten för 
registrering av arbetsgivare ange att man är säsongsarbetsgivare. Då får man 
alla handlingar som behövs i början av respektive kalenderår, men man 
behöver själv bara skicka in deklaration för den eller de månader när 
utbetalningar har gjorts.

Skattedeklareration görs via blankett eller elektroniskt på Skatteverkets 
webbplats om man har e-legitimation.

SKATT PÅ ARVODEN 
På styrelsearvoden ska föreningen göra ett skatteavdrag på 30 %, eftersom 
föreningen i det här fallet inte anses vara huvudarbetsgivare. Lämnar 

personen i fråga in ett beslut om skattejämkning som anger en annan 
procentsats är det denna som gäller. Arbetsgivaravgift ska betalas in enligt 
ordinarie procentsats, se www.skatteverket.se. 

ANSTÄLLD PERSONAL 
Bostadsrättsföreningar som är huvudarbetsgivare åt tillsvidareanställd eller 
visstidsanställd personal ska dra skatt enligt A-skattetabell och betala in 
ordinarie arbetsgivaravgift. Många arbetsgivare väljer dessutom att teckna 
olika trygghetsförsäkringar för sina anställda. Går man med i en arbetsgivar-
organisation ingår dessa i det kollektivavtal som man då automatiskt blir 
bunden till. Annars kan avtal om grupplivförsäkringar och avtals-
pension tecknas via Fora.

Om lön betalas ut till någon anställd som utför arbeten åt föreningen som 
en bisyssla till sin ordinarie anställning gäller samma regler som för arvoden, 
det vill säga 30 % skatt (såvida jämkning inte finns) ska dras från brutto-
lönen och ordinarie arbetsgivaravgift ska betalas in. 

REDUCERAD ARBETSGIVARAVGIFT
För unga och äldre är den arbetsgivaravgift som ska betalas väsentligt 
reducerad. De lägre beloppen gäller dels till och med det år en anställd fyller 
26 år och dels från och med det år man fyller 66 år. På Skatteverkets 
webbplats finns aktuella uppgifter om arbetsgivaravgiftens storlek.

100 KRONOR ÄR GRÄNSEN FÖR KONTROLLUPPGIFT 
Senast den 31 januari varje år ska kontrolluppgift lämnas till såväl alla som 
fått	lön/arvoden	utbetalda	som	till	Skatteverket.	Detta	gäller	alla	ersätt-
ningar över etthundra kronor som betalats ut under föregående år. 

Har man ett löneprogram i datorn finns oftast en funktion för kontrollupp-
gifter och inlämning till Skatteverket. Om inte så finns blanketter för 
nedladdning och utskrift på Skatteverkets webbplats. Skatteverket 
tillhandahåller också ett gratis datorprogram för kontroll-
uppgifter via sin webbplats där alla 
uppgifter kan skrivas in och sedan 
laddas upp till Skatteverket. För att 
kunna utnyttja programvaran krävs 
e-legitimation.
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F-SKATT – SKYDD MOT OFRIVILLIGT 
ARBETSGIVARANSVAR 

Vid köp av tjänster från externa leverantörer, kontrollera att 

företaget i fråga har F-skattsedel och att den fortfarande 

gäller. Saknas F-skattsedel blir bostadsrättsföreningen skyldig 

att betala in skatt och arbetsgivaravgifter åt företaget man 

köper tjänster av.
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SVARTA LÖNER ÄR SKATTEBROTT 
Att inte betala in skatt och arbetsgivaravgifter räknas som ett skattebrott. 
Straffskalan varierar från villkorlig dom och böter till fängelse beroende på 
hur omfattande skattebrottet är. Styrelsen är alltid ytterst ansvarig för att 
skatter och avgifter sköts på rätt sätt även om en extern bokföringsbyrå 
används.

Arbetsgivaransvar

För alla anställda, oavsett anställningsform, innebär arbetsgivaransvaret att 
gällande lagstiftning på arbetsmarknaden ska följas. Anställdas rättigheter 
regleras bland annat i:

•	 lagen	om	anställningsskydd	(LAS)
•	 medbestämmandelagen	(MBL)
•	 arbetstidslagen
•	 arbetsmiljölagen
•	 lagen	om	föräldraledighet
•	 lagen	om	rätt	till	ledighet	för	studier
•	 semesterlagen
•	 sjuklönelagen

Att bryta mot någon av lagarna kan medföra att bostadsrättsföreningen blir 
skadeståndsskyldig.

Olika arbetsområden kan dessutom ha specifika föreskrifter, kontrollera vad 
som gäller utifrån de arbetsuppgifter som ska utföras.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda inte riskerar att skada sig 
på jobbet. Inom fastighetsskötsel finns flera moment som kräver special-
kompetens. Se därför till att:

•	 de	anställda	har	rätt	utrustning	och	verktyg
•	 ingen	utför	arbeten	som	man	saknar	behörighet	för
•	 erforderlig	säkerhetsutrustning	används	exempelvis	vid	takarbeten.

Hyr hellre in specialister med rätt kompetens än riskera att någon anställd 
skadar sig!

Arbetsgivarorganisation

Ett bra sätt att försäkra sig om att allt görs på rätt sätt är att teckna avtal med 
en arbetsgivarorganisation. Då blir man automatiskt bunden av gällande 
kollektivavtal, vilket ger bostadsrättsföreningens anställda trygghet i form av 
grupplivförsäkringar och pensionsavtal. Dessutom kan föreningen få hjälp i 
arbetsgivarfrågor och med löneförhandlingar.

Almega är den arbetsgivarorganisation som organiserar tjänsteföretag i 
Sverige och de har ett stort antal bostadsrättsföreningar som medlemmar. 

www.skatteverket.se

www.verksamt.se

www.almega.se

www.foretagarna.se

www.svensktnaringsliv.se

www.fora.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION


