
Frisöryrket och skatter 

i samverkan med 



Det svenska skattesystemet 



Vad arbetar Skatteverket med? 

• Folkbokföring 

• Skatt 

• Service 

• Information 

• Kontroll 

 



Vad är skatt? 

• Pengar som vi alla betalar 

till kommun, landsting och 

stat. 

 

Skatterna går pengar till skola, sjukhus, vägar och annat. 
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Skatter och avgifter 

• Vem bestämmer skatternas 

storlek? 

– Riksdag 

– Kommuner 

– Landsting 

Vilka som får styra Sverige bestäms av medborgarna! 



Vad betalar vi skatt på? 

• Lön på arbetsinkomst från 

anställning 

• Inkomster från eget företag 

• Föräldrapenning, pension 

• Ersättning vid arbetslöshet  

(A-kassa) 

• Kapitalinkomster 

• När vi handlar (moms)  

• Punktskatter m.m.  

 



Vad använder vi skatterna till? 
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Ålder

Kostar

Bidrar

När konsumerar vi mest och när bidrar vi mest? 



Miljöskydd 
0,30 kr 

Bostäder och      

samhällsutveckling                 

0,80 kr 

Kultur och 

fritidsverksamhet 

2,10 kr 

Försvar  

3,40 kr 

Samhällsskydd och 

rättsskipning   2,80 kr 

Socialt skydd 

41,90 kr  

Utbildning  

13,60 kr 

Hälso- och 

sjukvård  

13,60 kr 

Offentlig förvaltning       

12,50 kr 

Näringsliv  

9 kr 

 



Att börja jobba 



Anställningsbevis (-avtal) 

  

 

• Ditt namn och 

personnummer 

• Arbetsgivare (uppgift  

om namn och 

organisationsnummer) 

• Lönen 

• Arbetstiden  

• Semestervillkor 

 



Lönespecifikation 

Ska innehålla 

• namn 

• personnummer 

• lönebelopp 

• avdragen skatt 

Spara dessa specifikationer! 



Viktiga dokument! 

• Anställningsbevis 

• Lönebesked 

• Kontrolluppgift 



Hur mycket skatt blir det? 

Inkomst per år Skatt i procent, ca Skatt i kronor, ca 

18 950 0 0 

18 951 7 1 300 

100 000 13 12 900 

300 000 23 68 400 

500 000 28 142 400 

     Arbetsinkomster 2017 beräknat på genomsnittlig kommunal  

     skattesats i Sverige (32,35 %) 



”Jämkning”- ändrad beräkning av skatteavdrag 

Om inkomsten är mindre än 

18 951 kr: Intyg till arbets-

givaren (endast skolelever) 

SKV 434 

Om inkomsten är lika med 

eller större än 18 951 kr: 

Ansök om jämkning på  

skatteverket.se 



Betalning av skatt 

 

Arbetsgivaren drar preliminärskatt 

varje månad 

Inkomst-

deklaration 

2017 2016 

Juni/ Augusti/ 

September/ December 
2 maj 

Arbetsgivaren lämnar 

kontrolluppgift 

Slutskattebesked 

Du arbetar och får lön 



Vitt eller svart 



Vad menas med svartjobb och skattefusk? 

När du arbetar, får betalt  

men inte betalar skatt! 

 

 

Vad kan hända och vilka risker finns det? 



Svart arbete... 
Ingen  

övertids- 

ersättning 

Lägre 
grundlön 

Sjukpenning 

Inget 
arbetsbetyg 

Inga 
kreditköp/ 

lån 

Ingen 
semester- 
ersättning 

Företagets 
försäkringar 

Pension 

Risk för  
böter och  
fängelse 

Föräldra- 

penning 

Svårt  
att hyra  
bostad 

Okontrollerade 
arbetstider 

A-kassa 

Ingen 
sjuklön 

Inget 
anställnings- 
avtal 



Frisörföretagarna och Skatteverket 

 



Varför vill Frisörföretagarna 

samarbeta med Skatteverket? 

 För att vi tillsammans ska bekämpa osund konkurrens 

så att du kan 

• ta vettigt betalt och få kunder 

• betala avtalsenlig lön, hyra, el, försäkring, skatter och avgifter 

med mera 

Vill du då ha en frisörsalong i samma kvarter  

som en där de klipper för 90 kronor? 



Vad kan Skatteverket göra för att hjälpa till? 

• Kontrollera kassaregister 

• Räkna kunder 

• Jobba mot svart arbetskraft  
– personalliggaren! 

• Göra provköp 

Det går också att lämna en anonym                    
anmälan till Skatteverket 
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• Anmäl ditt kassaregister – via e-tjänsten! 

• Sätt klisterlapparna synligt på kassaregistret 

• Använd den gröna boken – personalliggaren 

• Erbjud alltid kvitto! 

 

Om du gör detta, vet kunden att du är en                  

seriös företagare! 

 

Vad behöver du tänka på?  



Starta eget företag 



 

Starta företag? 

• Hur startar jag? 

• Hur betalar jag skatt? 

• Vad behöver jag veta? 

 

Läs broschyren   

”Starta företag” (SKV 462) 

engelsk version (SKV 462B)   

lättläst svenska (SKV 410) 



 

Här registrerar du ditt företag  



Registrera ditt företag 

• Enskild firma 

– Skatteverket  

(F-skatt/moms m.m.) 

– Ibland även hos 

Bolagsverket 

 

• Övriga företagsformer 

– Bolagsverket för att få 

organisationsnummer 

– Skatteverket  

(F-skatt/moms m.m.)  

 



Företagsformer 

• Enskild firma • Handelsbolag 

 

Vad passar dig bäst? 

• Aktiebolag 

 



Tack för i dag 
Vi finns på skatteverket.se 


