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Det finns många saker att göra inför årsskifte. Nedan 
följer en kortfattad sammanställning av vad som be-
hövs göras vid ett årsskifte.  

För mer information vad beträffar de olika punkterna 
så finns denna i handboken och programmets hjälp-
text. 

Inför årsskifte ska du tänka på nedanstående punkter. 
Programmet kräver inte att du genomför punkterna i 
någon viss ordning, men man bör alltid börja med att 
uppdatera programvaran.  

Inom parantes anges vilket supportdokument som 
närmare beskriver en viss funktion. Du hittar dessa 
dokument i Informationspanelen, RSS, Support eller 
under menyn Hjälp - Supportdokument. 

6NLFND�,17(�.RQWUROOXSSJLIWHU� 
Sedan 2019 får Skatteverket alla uppgifter för löner 
och ersättningar du betalar ut till de anställda, varje 
månad med AGI. Du ska därför INTE skapa kon-
trolluppgifter eller skicka fil till skatteverket. Enda 
undantag är om du behöver skapa KU20 eller KU25 
för räntor.  
+LVWRULN 
Skriv ut den lönehistorik du vill spara eller ha som 
avstämning. Dessa utskrifter är inget du måste ta 
fram nu, du kan skriva ut dem när som helst, även 
senare under nya året. 

6lNHUKHWVNRSLHUD� 
Vi rekommenderar att man alltid gör en säkerhetsko-
pia efter varje lönekörning samt vid årsskiften. Tänk 
på att radera inaktuella säkerhetskopior p.g.a. GDPR. 

8SSGDWHUD�SURJUDPYDUDQ 
Börja alltid det nya året med att uppdatera till den 
senaste programversionen. 

För avtalskunder som är uppkopplade mot internet 
och har funktionen Automatuppdatering påslagen 
sker detta med automatik. (LON0046.) 

Användare som saknar avtal måste beställa en upp-
datering så programmet har de senaste förändringar-
na vad gäller skatteberäkning, myndighetsuppgifter, 
etc. 

Innan du uppdaterar, kontrollera att du har giltig lic-
ens, se uppgiften och sista datum i ”Om rutan”. Läs i 
handboken hur du uppdaterar. 

6NDSD�Q\WW�nU 
Nytt år skapas i kronologisk ordning. I samband med 
att nytt år skapas överförs löneartstabeller, standard-

lönebesked, löneperioder, skatteperioder och ingåen-
de saldon från föregående år. Uppgifterna kommer 
att följa med över till det nya året. 

1\D�ELOI|UPnQVYlUGHQ 
Har du förmånsbilar på företaget ska de ha nytt för-
månsvärde för året. Meny Företag - Beräkna ny bil-
förmån. 

6HPHVWHUVNXOGOLVWD 
Har man bokföringsår som kalenderår eller byter se-
mesterår i samband med årsskiftet är det lämpligt att 
ta fram en semesterskuldlista. (LON0031) 

Har ni intjänandeår samma som kalenderår ska också 
ett semesterårsskifte göras. (LON0004) 

8SSGDWHUD�O|QHDUWVWDEHOOHQ 
Om man vill, kan det vara lämpligt inför det nya året 
att också gå igenom sina löneartstabeller. Standard-
tabellen för det nya året kan hämtas från vår hemsida 
www.cronalon.se eller importeras direkt från system-
tabellerna i programmet. 

Innan du importerar en ny löneartstabell bör du spär-
ra dina egna anpassade lönearter mot import, så de 
inte skrivs över. (LON0008) 

)RUD�O|QHUDSSRUWHULQJ 
Redovisningen till Fora sker endast genom att ladda 
upp en fil eller direktregistrering på deras hemsida. 
(LON0058). 

Se över dina inställningar för Fora i personalregistret 
och sidomenyn Grundvärden, Försäkringar och mar-
kera vid behov Använd aktuell Fora-typ vid bered-
ningen. Läs också mer om klassificeringen på Foras 
hemsida ifall ditt kollektivavtal berörs av deltids-
pension, då det är extra viktigt att du väljer rätt avtal. 
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6XSSRUWGRNXPHQW�L�&URQD�/|Q 
Löneprogrammet har en inbyggd nyhetsfunktion där 
du kan ta fram olika supportdokument. För att hitta 
dokumenten går du under menyn Visa, Informa-
tionspanel eller snabbknappen med megafonen.  

Väljer du kategorin Alla kan du bläddra mellan alla 
supportdokument. Du kan också välja en viss Kate-
gori och på så sätt få fram alla dokument om ett 
visst ämne. Du kan även använda fältet Sök för att 
fritt söka efter dokument. Varje dokument har ett 
nummer och en kort beskrivning av innehållet. När 
du klickar på en röd rubrik visas dokumentet direkt 
på din skärm och du kan välja att skriva ut doku-
mentet på papper. 

 

6XSSRUWGRNXPHQW�Sn�KHPVLGDQ 
Du kan även gå under menyn Hjälp och välja Sup-
portdokument. Då öppnas din webbläsare och du 
kommer till vår hemsida där du kan fritt söka på 
all text i alla supportdokument, eller bläddra dig 
fram via kategorier. 
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)UnJRU�	�6YDU 
 
" Vad behöver jag tänka på inför årsskiftet? 

 Ingenting! Till skillnad från de flesta andra löne-
program på marknaden finns det inga måsten som 
ska göras innan du uppdaterar till den nya årsver-
sionen av programmet eller kör januarilönen. 

" När kommer den nya årsversionen? 

 Crona Lön läggs ut för automatuppdatering på vår 
programserver och för nedladdning på hemsidan 
den första vardagen på det nya året. Har man inte 
internet och behöver få programmet på CD /USB 
får man kontakta oss.  

" Måste jag uppdatera till den senaste årsversionen 
innan jag kör januarilönen? 

 För att skatten på januarilönen ska bli korrekt 
krävs att du uppdaterar, även om det är tillåtet att 
beräkna skatt i januari enligt förra årets skatteta-
beller. 

" Kan jag göra januarilönen innan jag rapporterar 
till Fora? 

 Ja, det går alldeles utmärkt. Glöm inte att rappor-
teringen till Fora ska göras senast den sista janu-
ari. 

" Jag ska köra januarilöner men kommer inte åt det 
nya året. Jag ser bara de gamla lönerna, vad har 
jag missat? 

 För att kunna börja arbeta i det nya året måste det 
först skapas. Då lägger programmet upp en kopia 
av din löneartstabell. Nya perioder skapas upp 
enligt de regler du satt upp sedan tidigare. För att 
skapa ett nytt år går du in under menyrubriken 
Företag och alternativet Skapa nytt år.  

" Varför visas inga nya semesterdagar på lönebe-
skedet, trots att vårt nya semesterår startat? 

 En semesterberedning ska göras när semesteråret 
avslutas. Det finns flera olika semesterår, det är 
olika hos olika företag så man kan inte generellt 
säga att nya dagar ska komma in efter årsskiftet. 

" Hur får jag in alla skattetabeller och andra upp-
gifter från Skatteverket? 

 Med den nya årsversionen kommer normalt alla 
dessa uppgifter. Vissa uppgifter som t.ex. utlands-

traktamenten och bilförmånsvärden kan ibland 
vara så sent framtagna av Skatteverket att dessa 
uppgifter får importeras i efterhand. 

" När ska jag skicka in CSR förfrågan? 

 Numera behöver du inte skicka iväg en förfrågan 
och läsa in ett svar från Skatteverket. Du gör en 
förfrågan direkt mot Skatteverkets register och får 
därmed svar omedelbart. Detta gör du innan du 
påbörjar januaris lönekörning. Funktionen hittar 
du som tidigare under menyn Funktioner, Fråga 
om skatteavdrag och Fråga men även under me-
nyn Lönekörning, Fråga om skatteavdrag. Det 
bästa är om du får som rutin att göra en FOS-
förfrågan varje månad innan du påbörjar lönen. 

" Hur skapar jag kontrolluppgifter för 2021? 

Nu är det flera år sedan man upphörde med kon-
trolluppgifter för KU10-19, så du behöver inte 
tänka på dessa. Skatteverket har redan fått alla 
uppgifter de behöver med de AGI:er du skickat in 
under året. 
Vi har dock lämnat kvar möjligheten för dig att 
skriva ut alla underlag som tidigare, men du var-
ken kan eller ska skapa någon fil till Skatteverket. 
Det är endast ifall du behöver få fram KU20 eller 
KU25 för ränteinkomster eller ränteutgifter som 
du måste köra kontrolluppgifter. De finns i Crona 
Lön 80 och körs under menyn Lönekörning, Kon-
trolluppgift i stegen Bereda, Granska, Skriv ut 
och skapa fil. 

 

" Vilka programnyheter finns med i den nya årsver-
sionen? 

 Information om alla viktiga nyheter finns i löne-
programmets informationspanel och nyhetsflödet  
Versionsinfo. Där kan du se vilka nyheter som 
funnits i programmet under året. Årsversionen 
innehåller  enbart de nya myndighetsuppgifterna 
inklusive skatteberäkning för året. Har du redan 
uppdaterat till höstversionen, kommer årsversion-
en därför inte att innehålla några andra nyheter. 
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När det är dags att ge de anställda sina nya semester-
dagar ska ett semesterårsskifte göras. Oavsett om ni 
använder semesterår eller kalenderår som intjänande-
år fungerar nedanstående instruktioner.  

Arbetet med semesterberäkningen är uppdelat i fyra 
moment: Bereda, Granska, Skriv ut och Uppdatera�� 

%HUHGD 
�� Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalter-

nativet Semester och Bereda� 

2. Välj det semesteravtal som ska beredas. Kontrol-
lera i personalregistret under fliken semester vilka 
avtal personalen har.  

3. Ange start- och slutdatum för de utbetalade löne-
beskeden som du vill ackumulera. Det handlar om 
att ange utbetalningsdatum, inte intjänandeperiod 
t.ex. 2021-01-01--2021-12-31. Ska alla med det 
valda avtalet med, är det bara att klicka på knap-
pen [OK]. I annat fall gör du önskat urval.  

*UDQVND 
När beredningen är gjord kan du granska framräkna-
de värden samt korrigera eventuella felaktigheter� 

1. Gå in under menyrubriken Funktioner, meny-
alternativ Semester och menyvalet Granska. 

2. De personer som kommit med vid beredningen 
visas i listan. Om någon person ska korrigeras,  
markera personen i listan. Personens värden visas 
i fälten nedanför och de går att korrigera. Glöm 
inte att klicka på [Spara]. Ändringar och kontrol-
ler kan även göras under knappen [Underlag]. Där 
syns vad beredningen har summerat ihop under de 
olika flikarna och vad som ligger till grund för se-
mesterlönen. 

3. När man är nöjd med resultatet är det bara att 
klicka på knappen [Stäng]. 

6NULY�XW 
När eventuella justeringar är gjorda kan du skriva ut 
en semesterspecifikation som visar de uppgifter som 
kommer att överföras till personregistret i samband 
med uppdateringen. 

Den kan vara bra att ha om någon undrar över antal 
dagar de fått eller belopp. 

1. Gå in under menyrubrik Funktioner, menyalter-
nativ Semester och menyvalet Skriv ut. 

2. Välj om utskriften ska ske på bildskärm eller skri-
vare. 

3. Markera det semesteravtal som ska skrivas ut i 
listan. Ska alla med det valda avtalet skrivas ut är 
det bara att klicka på knappen [OK].  

Bocka i alternativet ”Detaljerad lista” för att få med 
informationen om semestergrundande dagar. Denna 
listan är även bra att använda till avstämning av se-
mestern vid granskning. 

8SSGDWHUD 
När semesterberäkningen är klar ska informationen 
uppdateras till personregistret. Du kan välja att upp-
datera samtliga eller enskilda personer för det semes-
teravtal som du har valt. Gå in under menyrubrik 
Funktioner, menyalternativ Semester och Uppdatera. 

1. Välj det avtal du vill uppdatera semestervärden 
för. Endast de personer som har det semesteravtal 
som du väljer visas i listan. Ska alla i listan upp-
dateras behövs inget semesteravtal väljas. 

�� Du  kan välja att uppdatera alla eller markerade 
anställda i listan. För att kunna välja att endast 
uppdatera markerade anställda måste du först 
skifta till alternativet "Markerade". Om du vill 
selektera ut flera anställda för uppdatering kan du 
markera en anställd i taget genom att hålla ner 
F�samtidigt som du klickar på de anställda du 
vill uppdatera. 

3. Efter att du valt vilka som ska uppdateras klickar 
du på knappen [Uppdatera] för att starta överför-
ingen av semesteruppgifterna till personregistret.  

Kontrollera att nya dagar och Beräknad t o m datum 
kommit in i personalregistret under fliken semester. 

cWHUI|U�XSSGDWHUDGH 
Om något större fel i semesterberedning har gjorts, 
kan du ”backa” den, innan du börjat betala ut semes-
terdagarna. Gå in under menyrubrik Funktioner, me-
nyalternativ Semester och Återför uppdaterade. 

Återför alla eller markerad personal enligt ovan. Per-
sonalregistret  kommer då att återställas till det se-
mesterår som gällde innan uppdateringen och semes-
terberedningen kan tas bort, justeras eller göras om. 
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Varje år kommer nya lagar och avtal som påverkar 
hur lönerna ska räknas fram. Vi uppdaterar ständigt 
löneartstabellen för att anpassa programmet till ny-
heterna. 

När programmet uppdateras sker ingen automatisk 
uppdatering av lönearterna för att dina egna lönearter 
eller en befintlig löneart som du ändrat i inte ska 
skrivas över av misstag. 

6SlUUD�PRW�LPSRUW 
Börja med att se över era befintliga lönearter i syste-
met. Via menyrubriken Register, menyalternativ Lö-
nearter kommer du in i löneartsregistret. De lönearter 
som du skapat själv eller ändrat i bör du sätta en 
bock i kryssrutan Spärra mot import för att lönearten 
inte ska skrivas över vid import av nya lönearter. 

,PSRUW�DY�O|QHDUWHU 
Den senaste löneartstabellen finns alltid inbyggd i 
programmet som ett systemregister. Du kan uppda-
tera din egen löneartstabell från detta systemregister.  

Vill du hellre uppdatera från fil, finns motsvarande 
fil på vår hemsida under Support - Importfiler. Välj 
vilken löneartstabell du vill ladda ner. Det är lämp-
ligt att spara filen på skrivbordet. Ibland när man 
sparar filen föreslår den filformat textfil, ändra till 
Alla filer. 

För att uppdatera lönearterna i programmet gör du 
följande: 

1. Gå in under menyrubriken Register, menyalterna-
tivet Import, Lönearter i löneprogrammet. 

2. Välj mellan att importera direkt från systemregi-
stret eller från din nerladdade fil. 

3. Väljer du systemregister anger du vilken tabell du 
vill importera från och vilken tabell du vill impor-
tera till. Väljer du från fil får du ange fil genom 
att klicka på de tre prickarna till höger och leta 
upp filen med lönearterna som du laddade ner 
från vår hemsida. Ange även här vilken tabell du 
vill uppdatera. 

4. Kontrollera att du inte har bockat för Töm löne-
artstabellen innan import om du enbart ska uppda-
tera den. Tryck [Nästa].  

5. Välj om du vill lägga till nya lönearter, uppdatera 
existerande och importera löneartsstyrningar. Om 
du i löneartsregistret bockat av Lönearten används 
på de lönearter som inte används, kan du välja här 
om du vill att bocken ska påverkas, det vill säga 
om alla lönearter ska ha kryssrutan markerad.  

6. Tryck [Slutför]. Efter genomgången är lönearter-
na och löneartsstyrningarna uppdaterade.  
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Vill du veta vilken semesterskuld företaget har kan 
du välja att skriva ut en semesterskuldlista. I 
löneprogrammet kan du skriva ut en semesterskuld-
lista på tre olika sätt.  

$OWHUQDWLY�� 
Klicka på menyrubriken Funktioner, Semester och 
Semesterskuld. Ange till vilket datum listan ska gälla 
och klicka på knappen [OK] 

Denna semesterskuldlista är den enklaste och bästa 
att ta fram. Fördelen med denna semesterskuldlista 
är att du kan ta ut den bakåt i tiden från ditt förra se-
mesterårsskifte. 

Denna lista tittar i personalregistret för att kontrol-
lera när du sist gjorde semesterårsskifte samt hur 
många semesterdagar (betalda, sparade, förskott 
o.s.v.) varje person har.  

Därefter tittar löneprogrammet på alla befintliga lö-
nebesked hur många dagar som är uttagna och kvar 
blir ett visst antal semesterdagar. Semesterskulden 
räknas därefter ut enligt de inställningarna du har på 
semesteravtalet. (12 % för semesterlagen eller den 
procent du skrivit in på semesteravtalet). 

Skulle denna semesterskuldlista bli helt fel är det 
tecken på att du inte använt rätt lönearter när du be-
talt ut semester eller att lönearterna är fel inställda. 
Använd då istället semesterskuldlista alternativ 2. 

$OWHUQDWLY�� 
Klicka på menyrubriken Funktioner, Semester, Se-
mesterskuld. Ange till vilket datum listan ska gälla. 
Sätt ett kryss i rutan Hämta uttagna dagar i person-
registret. Klicka på knappen [OK]. 

Denna lista kontrollerar personalregistret när du sist 
gjorde semesterårsskifte.  

Den tittar också i personalregistret på hur många ut-
tagna dagar varje person har (betald, sparad, förskott 
osv.). Kvar blir ett visst antal dagar. 

Semesterskulden räknas därefter ut enligt de inställ-
ningarna du har på semesteravtalet. (12 % för semes-
terlagen eller den procent du skrivit in på semester-
avtalet).  

Denna semesterskuldlista går inte att begära ut bakåt 
i tiden eftersom den alltid kikar i personalregistret. 
Personalregistret är alltid uppdaterat till din senaste 
lönekörning. 

Tips är att skriva ut denna lista en gång varje månad 
och arkivera den.  

$OWHUQDWLY�� 
Behöver du kontrollera uppräkningen av intjänade 
dagar och/eller belopp kan du göra en tillfällig se-
mesterberedning eller du kanske behöver manuellt 
korrigera din semesterskuld.  

Då ska du använda dig av detta tredje alternativ. 

Klicka på menyrubriken Funktioner, Semester, Be-
reda.. Bered de avtal som du använder dig av. Ange 
start- och slutdatum som t ex. april till december. 

Beredningen görs alltså en gång för varje avtal. 

Kontrollera någon, några eller alla personer under 
menyrubrik Funktioner, Semester, Granska. 

 I menyalternativet Funktioner, Semester, Skriv ut, 
tar du ut listan genom att ange datum och avtal. För 
detaljgranskning av vilka lönearter som påverkar 
uppräkningen av semesterskulden klickar du även 
för Detaljerad lista. Klicka på knappen [OK]. 

Vill du ha ut en semesterskuldlista så gå in under 
menyrubrik Funktioner, Semesterskuld, Sätt ett kryss 
i rutan "Använd redan gjord beredning" och klicka 
på [OK] 

Kasta därefter den gjorda semesterberedningen under 
funktionen Granska så att du inte råkar uppdatera 
något till personalregistret. 
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Har du en internetkoppling på den dator där lönepro-
grammet finns eller inom det nätverk som program-
met verkar kan du sätta på funktionen Automatisk 
programuppdatering. Du har då alltid den senaste 
versionen av programvaran som din programlicens 
ger rättighet till. Du måste ha ett giltigt prenumera-
tionsavtal för att automatuppdatera. Funktionen sak-
nas i Crona Lön server och Crona Lön Mac, då in-
stallationen sker på helt annat sätt i de versionerna. 

.RSSOD�Sn�DXWRPDWXSSGDWHULQJ 
�� Gå in under menyrubriken Inställningar, Sys-

teminställningar och fliken Uppdatering. 
2. Markera Denna dator kan uppdatera program 

via Internet samt Sök efter programuppdate-
ringar vid programstart. Välj sökintervall i da-
gar. 

När du får upp rutan att ny version är tillgänglig 
trycker du på knappen [Nästa] och [Slutför]. Den nya 
versionen hämtas och installeras automatiskt och 
programmet startas om. 

Visst var det enkelt ! 
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Med inställningen 0 dagars intervall går programmet 
till vår programserver och kontrollerar ifall det finns 
någon senare version av ditt löneprogram varje gång 
du startar programmet. Om så är fallet erbjuds du 
den nya versionen.  

Du kan självklart trycka [Avbryt] när du får erbju-
dande om en uppdatering, ifall du av någon anled-
ning inte tycker att du vill göra uppdateringen just 
då. Nästa gång du startar programmet får du erbju-
dandet igen, tills du uppdaterat. 

Du kan även när som helst göra en uppdatering via 
menyn Hjälp, Programuppdatering. 

%HK|ULJKHWHU 
För alla typer av uppdatering, både automatisk och 
manuell, gäller givetvis att du har behörighet på din 
dator att installera och uppdatera program. För Crona 
Lön CS gäller att klienterna kan automatuppdateras 
om de är installerade på respektive användares lokala 
dator. 

Hör med din datatekniker om du har problem med att 
automatuppdatera. 
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När du gör din årliga lönerapportering till Fora görs 
det på Foras hemsida. Du tar givetvis ut underlaget 
från ditt löneprogram. 

Du ska rapportera vad företaget betalat ut i lön före 
skatt, dels för alla anställda, dels individuellt för ar-
betare. Följande uppgifter ska rapporteras: 

· Lön före skatt för varje anställd arbetare oavsett 
ålder. Speciell kodning av arbetare inom kollek-
tivavtal där Fora administrerar deltidspension. 

• Ange om någon anställd arbetare slutat sin an-
ställning eller blivit tjänsteman och datum för 
detta.  

• Personuppgifter för nyanställda arbetare under 
året (och datum för anställningen).  

· Personuppgifter för anställda arbetare som varit 
för unga för att ingå tidigare.  

· Löner sammanlagt för alla tjänstemän (om sådana 
finns anställda). Anställd VD i eget fält.  

)RUD�O|QHUDSSRUWHULQJ 
Om du har avtal med Fora ska du markera detta un-
der menyn Företag, Företagsinställningar. Välj sido-
menyn Grundinformation och Försäkringar. Fälten 
för avtalsnummer och procentsatser aktiveras. Pro-
centsatserna hämtar du från den information som 
lämnas av Fora och används om du vill bokföra pen-
sionskostnaderna direkt vid lönekörningen. Vilka 
löneuppgifter som ligger till grund för summering 
och kontering av Fora styrs sedan av inställningen på 
varje löneart.  

Redovisningen görs i tre steg; bereda, granska och 
skriva ut. 

%HUHGD 
I beredningsfasen går programmet igenom alla löne-
besked som blivit uppdaterade under utbetalningsåret 
och summerar dessa. 

På varje löneart finns angivet ifall den är grundande 
för Fora eller inte. Tänk på att det är den aktuella in-
ställningen i löneartsregistret som gäller, inte den 
som var aktuell när lönebeskedet skapades. Med 
denna uppbyggnad kan du i efterhand ändra uppgif-
ten för en löneart och göra om beredningen.  

Har du haft felaktig FORA-val på den anställde un-
der året kan du markera rutan Använd aktuell Fora-
typ vid beredningen. 

*UDQVND 
För att granska Fora uppgifterna måste du först ha 
gjort en beredning. Därefter kan du göra egna just-
eringar av den summa som avser en viss kategori. 
Detta medför att du kan ta med personer i redovis-
ningen som inte alls fått lönen utbetald via lönepro-
grammet, de måste dock vara upplagda i personal-
registret. 

Gå in under menyn Funktioner, Fora lönerapporter-
ing och alternativet Granska.  

I granskningsbilden redovisas alla de Fora-grundan-
de lönearter som förekommit för en anställd under 
året. Du kan justera den anställdes sammanlagda lö-
nesumma för en viss Forakategori. 

6NULYD�XW 
Fora lönerapporteringslistorna skrivs ut i klartext på 
papper.  

Markera kryssrutan för att också få uppgifter om in-
dividuella lönesummor för arbetare på en fil som se-
dan kan laddas upp på Foras hemsida. Observera att 
har du inga arbetare skapas ingen fil. 

Rapporteringen görs på hemsidan, www.fora.se. På 
hemsidan går du in under Företag och Rapportering 
och där redovisas vad du behöver göra. 
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$NWXHOOD�YlUGHQ����� 
6XSSRUWGRNXPHQW�QU��/21���� 
3URJUDPYDUD��/|Q��0RGHOO��$OOD 

3ULVEDVEHORSS 
3ULVEDVEHORSS �������NU 
,QNRPVWEDVEHORSS �������NU 

$UEHWVJLYDUDYJLIWHU 

cOGHUVSHQVLRQ ������� 
6MXNI|UVlNULQJ ������ 
$UEHWVPDUNQDGVDYJLIW ������ 
$OOPlQ�O|QHDYJLIW ������� 
)|UlOGUDI|UVlNULQJ ������ 
(IWHUOHYDQGHSHQVLRQ ������ 
$UEHWVVNDGD ������ 
6XPPD ������� 
$UEHWVJLYDUDYJLIW��I|UVW�DQVWlOOG� ������� 
$UEHWVJLYDUDYJLIW��I|GGD�����-��� ������� 
$UEHWVJLYDUDYJLIW��I|GGD�����-��� ������� 
$UEHWVJLYDUDYJLIW��I|GGD�����-��� ������� 
$UEHWVJLYDUDYJLIW��I|GGD�I|UH������ ������ 
6lUVNLOG�O|QHVNDWW ������� 

* vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad 

6NDWW�Sn�HQJnQJVEHORSS 
Förutsätter att personen har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag görs i 
kolumn 1. 

 �� ������  ��� 
 ������ ������  ���� 
 ������ �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 �������   ���� 

Förutsätter att personen har sin huvudsakliga inkomst där skatteavdrag görs i 
kolumn 3. 

 �� ������  ��� 
 ������ �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 ������� �������  ���� 
 �������   ���� 

6LGRLQNRPVW ���� 

7UDNWDPHQWHQ 
För att skattefritt traktamente ska utgå krävs att förrättningen sker minst 50 km 
från arbetsstället/hemmet samt att övernattning sker. 

+HO�GDJ ����NU 
+DOY�GDJ ����NU 
'DJ�HIWHU���PnQDGHU ����NU 

,QULNHV�PnOWLGVUHGXNWLRQ 
)UXNRVW ���� ���NU 
/XQFK ���� ���NU 
0LGGDJ ���� ���NU 

8WULNHV�PnOWLGVUHGXNWLRQ 
)UXNRVW ����� 
/XQFK ����� 
0LGGDJ ����� 

.RVWI|UPnQ 
)UXNRVW ���NU 
/XQFK ����NU 
0LGGDJ ����NU 
+HOW�IUL�NRVW��NU�GDJ� ����NU 

0LOHUVlWWQLQJ 
Vid resor i tjänsten 

3ULYDW�ELO� ���������NU���PLO� 
7MlQVWHELO��HM�GLHVHO ����������NU���PLO� 
7MlQVWHELO��GLHVHO� ����������NU���PLO 
0RWRUF\NHO�0RSHGELO �����NU���PLO 
0RSHG �����NU���PLO 

%LOI|UPnQ 
*)Bil med tillverkningsår 2018 eller senare och skattepliktigt från juli 2018. 

$QGHO�DY�SULVEDVEHORSSHW �����HOOHU������� 
��DQGHO�DY�WRWDOSULV��VWDWVOnQHUlQWDQ ���� 
��DQGHO�DY�WRWDOSULV�������SULVEDVEHORSS ��� 
��DQGHO�DY�WRWDOSULV�!�����SULVEDVEHORSS ���� 

'ULYPHGHOVI|UPnQ 
7MlQVWHELO �����PDUNQDGVYlUGHW 
3ULYDWELO PDUNQDGVYlUGHW 

%RVWDGVI|UPnQ 
Då marknadsvärdet inte kan fastställas gäller schablonvärden. Förmånsvärdet 
avser kronor per m² bostadsyta. Första kolumnen avser kr per månad och den 
senare kr per år. 

6WRU-6WRFNKROP ����NU ������NU 
6WRU-*|WHERUJ ����NU ������NU 
6WRU-0DOP| ����NU ������NU� 
.RPPXQ�!��������LQY ����NU ������NU 
gYULJD�NRPPXQHU ���NU �����NU 
8WDQI|U�WlWRUW ���NU ���NU 

*nYRU� 
Belopp inklusive moms  

-XOJnYD ����NU� 
³&RURQDJnYD´��bQGULQJ�NDQ�VNH� ������NU� 
-XELOHXPVJnYD ������NU 
0LQQHVJnYD �������NU� 
5HSUHVHQWDWLRQVJnYD ���NU� 

6WDWVOnQHUlQWD 
����-��-�� ������ 
����-��-�� -������ 
����-��-�� -������ 
����-��-�� ������ 
����-��-�� ������ 
����-��-�� ������ 
����-��-�� ������ 
����-��-�� ������ 
����-��-�� ������ 
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