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Angående konsekvenserna för enskilda pensionärer av de nya reglerna för 
arbetsgivardeklarationer på individnivå 

 

Den 1 januari 2019 började en ny lag gälla; lagen om arbetsgivardeklarationer på individnivå 
och som även omfattar vissa utbetalningar av tjänstepension. Syftet med lagen är att komma 
till rätta med bland annat skattefusk och ekonomisk brottslighet.  

Lagen innebär att tjänstepensioner kan komma att redovisas olika beroende på hur pensionen 
är finansierad och därmed påverka utbetalningarna till den enskilde pensionären. Mottagaren 
kan komma att få tjänstepension från flera utbetalare och ingen av dessa kan komma att bli 
huvudutbetalare. Det medför i sin tur att de olika beloppen placeras i olika skattetabeller och 
att skatteuttaget kan bli högre än om tjänstepensionen hade utbetalats via en 
huvudutbetalare. Pensionären riskerar att betala för mycket skatt. Skatteöverskottet 
återbetalas året därpå men för många av landets pensionärer kan det få stora ekonomiska 
konsekvenser. Statens Tjänstepensionsverk (SPV) uppskattar att ca 10 000 av sina mottagare 
drabbas. Till detta kommer övriga tjänstepensionsutbetalare. Förutom ovan besvärligheter 
kommer de nya reglerna göra att det blir väsentligt svårare för enskilda pensionärer att få en 
helhetsbild av sin pension när det framöver ska utbetalas delbelopp av pensionen från olika 
bolag och företag.  

En möjlig lösning på skattefrågan för den enskilde är att göra en skatteuträkning och därefter 
begära jämkning.  Skatteuträkning kan göras via Skatteverkets hemsida och på servicekontoren 
i landet. Många av våra medlemmar har av olika skäl inte tillgång till en dator eller möjlighet 
att utföra tjänsten digitalt. Skatteverket hänvisar då till servicekontoren i landet. För den 
enskilde som inte bor i en ort med servicekontor eller kan åka till ett sådant, blir 
skatteuträkningen ett problem. 

Pensionärsorganisationerna vill uppmärksamma Skatteverket på effekten av den nya lagen och 
dess konsekvenser för en del av våra medlemmar. För att underlätta för den enskilde önskar vi 
att Skatteverket utökar sin service till att omfatta både skatteuträkning via telefon och erbjuda 
stöd vid jämkning.  

 



 

Därtill anser vi att Skatteverket bör överväga att se över och medverka till att ändra de nya 
reglerna så att pension från egen regi och pension från försäkring inom ramen för 
kollektivavtalad försäkring istället likabehandlas skattemässigt. Med andra ord, att pension 
från egen regi undantas från det nya regelverket. Det skulle också vara önskvärt att sådana 
förändringar inbegriper att tjänstepensionsbolagen precis som tidigare lämnar 
arbetsgivardeklaration och information om densamma. 
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