
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 
 
Föreläsare/ medarbetare med F-skattsedel 
 
NRF:s styrelse rekommenderar föreningarna att när extern medverkan anlitas enbart engagera föreläsare 
eller medarbetare  med F-skattsedel. 
 
F-skattsedel betyder att den enskilde har firma (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc). 
 
Då är det företaget som har ansvar för att betala skatt och sociala avgifter. Företaget skall skriva en faktura 
där det framgår vilken typ av tjänst som har tillhandahållits. På fakturan ska det framgå att f-skattsedel finns. 
Tjänsten faktureras netto plus moms. 
För föreningen är momsen en kostnad. Dock är det en lägre kostnad än att behöva betala sociala avgifter . 
 
Föreläsare / medarbetare utan F-skattsedel 
Uppgiftsskyldighet till myndigheter 
 
När arvode eller lön utbetalas till någon som saknar F-skattsedal är utbetalaren alltid skyldig att innehålla 
minst 30% i skatt, som ska inbetalas till Skatteverket. 
Utöver det ska utbetalaren betala sociala avgifter baserade på utbetald bruttoersättning. 
Mer information finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. 
 
När skattepliktig ersättning har utbetalats ska även Kontrolluppgift lämnas. Varje lokalorganisation har 
skyldighet att senast den 31 januari lämna kontrolluppgift för alla som under föregående år erhållit 
lön/arvode/ersättning som uppgår till 100 kronor eller mera. 
 
Ers för resa med egen bil ska redovisas för den del ersättningen överstiger 2,50 kr per km.  
 

SKATTEKONTO 
I skattesystemet har alla skatt- och avgiftsskyldiga ett s k skattekonto hos Skatteverket. På kontot skall samt-
liga debiterade och redovisade skatter och avgifter som ingår i systemet bokföras. 
 
Alla redovisningar och betalningar av skatter m.m. samordnas. Kontrollställningen kan följas kontinuerligt 
med hjälp av kontoutdrag. 
 
För skatteskyldiga som enbart skall redovisa innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter skall dekla-
rationen ha inkommit till skattemyndigheten senast den 12:e i månaden efter redovisningsperioden. Även 
den period som ej innehållits skatt och avgifter skall intygas skriftligt till Skatteverket. Deklarationen behöver 
i så fall ej lämnas. 
 
Detaljerad information erhålls skriftligt från Skatteverket som också svarar på frågor. 

ORGANISATIONSNUMMER = IDENTIFIKATION 
 
Alla föreningar bör ha ett organisationsnummer. 
Föreningar som ej har organisationsnummer vänder sig till Skatteverket för ansökan. NRF:s organisa-
tionsnummer kan aldrig användas av föreningar. 
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EKONOMI INFORMATION 
om arvode lön ersättning 

http://www.skatteverket.se/
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