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Information och blanketter för återkrav av arbetsgivaravgifter 
 
BAKGRUND 
 
Svenska kommunförbundet informerade i cirkulär 1989:77 och 1989:85 om 
återbetalning av arbetsgivaravgifter för lärare med flera med anledning av 
regeringsrättens dom i målet mellan Varbergs kommun och riksförsäkringsverket. 
Målet gällde om den del av utbetald lön som motsvaras av ersättning som betalats ut i 
form av arbetsgivarinträde skall utgöra underlag vid beräkning av arbetsgivaravgifter. 
Regeringsrätten beslutade att dessa ersättningar inte skall utgöra underlag för 
arbetsgivaravgifter. Återbetalning kan enligt domen ske för avgifter som betalats in 
avseende åren 1984-1988. 
 
Kommuner som i enlighet med våra cirkulär 1986:122, 1987:157 och 1988:124 begärt 
reducering av arbetsgivaravgifter kan nu återkräva för mycket inbetalda avgifter. 
Bifogade blanketter kan användas för återkraven. 
 
BLANKETTER 
 
För 1984 skall framställan göras till riksförsäkringsverket på bifogade blankett, 
adresserad till riksförsäkringsverket (bilaga 1). Kommunerna bör komma in med 
framställningen senast den 13 oktober 1989. Återbetalning kommer då preliminärt att 
ske den 13 december 1989. 
 
För begäran om fastställande av ny årsuppgift (för återbetalning) avseende åren 1985-
1988, som ställs till lokal skattemyndighet, finns ingen sådan slutdag. Det är lämpligt 
att återkraven för dessa år sker snarast. För återkrav avseende dessa år bör bifogade 
blanketter. Årsuppgift användas (bilaga 2-5). Till detta bör bifogas underlag i form av 
bilagda blankett, adresserad till lokal skattemyndighet (bilaga 6). 
 
 
ARBETSGIVARAVGIFTER 
 
Arbetsgivaravgifterna har under åren 1984-1988 varit följande. 
 
År        Arbetsgivaravgift 
 
 
1984       36,155 % 
1985       36,455 % 
1986       36,450 % 
1987       37,076 % 
1988       37,070 % 
 
RÄNTA 
 



Ränta kommer att beräknas på de återbetalda beloppen. Räntan beräknas på följande 
sätt: 
 
Arbetsgivaravgift  Ungefärlig ränta 
avseende år     t o m 1989 
 
1984  43 % 
1985  22 % 
1986  12 % 
1987   8 % 
1988   4 % 
 
För åren 1985-1988 beräknas räntan från och med 1 juli året efter utgiftsåret om 
avgiften betalats in senast den 30 juni året efter utgiftsåret. Har avgiften inbetalats vid 
senare tillfälle beräknas räntan från och med utgången av inbetalningsmånaden. 
 
En kommun kan räkna fram hur stor återbetalningen blir genom att multiplicera den 
ersättning som årligen betalats ut till sjuk- och föräldralediga lärare med 
arbetsgivaravgiften för respektive år och lägga på räntan. 
 
MODELLER FÖR ÅTERKRAV 
 
För återkraven kan någon av de tre modeller användas som presenterades i cirkulär 
1989:85 och som finns på bifogade blanketter. 
 
För alternativ 2 har Kommunförbundet räknat fram en schabloniserad dagersättning 
som kan användas vid framställning om återkrav. Den är baserad på en vägd 
genomsnittslön för olika lärarkategorier inom samtliga skolformer. 
Semesterlönetillägg ingår i dagersättningen. 
 
För kommuner som ligger inom kallortsområde tillkommer kallortstillägg. 
Kallortstillägg utbetalas med 1, 2, 4 respektive 8 procent på lönen. Kommuner som 
ligger i ett kallortsområde kan räkna upp den schabloniserade dagersättningen med 
kallortstillägget. Kommuner som antingen delvis ligger i kallortsområde eller tillhör 
mer än ett kallortsområde kan räkna upp dagersättningen på följande sätt: 
 
Kommunen räknar fram hur mycket utbetalda kallortstillägg utgör av de totala 
lönekostnaderna för grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning för 
läsåret 1988/89. Den sammanvägda procentsats som räknas fram används för att 
räkna upp dagersättningen. Inkomster över 7,5 basbelopp för lärare, skolledare och 
syofunktionärer skall därvid inte räknas med. 
 
ÖVRIGT 
 
Socialavgifter redovisas för anställda till och med det kalenderår de fyller 65 år. Har 
kommunen haft äldre anställda skall de inte ingå vid beräkning av återkrav. 
 
För de aktuella åren har antingen hel eller halv sjukpenning kunnat betalas ut. I 
underlaget skall därför endast sjukskrivningar som omfattat minst halvtid ingå. Vid 
beräkning av ersättningsberättigade dagar skall hela och halva dagar räknas. 
 
Fram till den 1 december 1987 skall första frånvarodagen borträknas (karensdag). 
Därefter skall den medräknas vid beräkning av återkrav. Vid flera sjukledigheter för 
en och samma person inom 20 dagar räknades endast en karensdag. 
 
Har kommunen för åren 1985-1987 fått sin årsavgift fastställd av lokal 
skattemyndighet har kommunens möjlighet till reducering förfallit. 
 
Kommuner som drabbas av detta eller fått avslag av lokala skattemyndigheten på sin 
begäran om reducering av arbetsgivaravgifter och inte överklagat ett sådant beslut bör 
sända in en kort redogörelse för ärendet och kopia på 



skattemyndighetens beslut till 
 
Svenska kommunförbundet 
Allmän kommunalpolitik 
Skolsektionen 
Hornsgatan 15 
116 47 STOCKHOLM 
 
Kommunförbundet skall försöka bistå dessa kommuner gentemot 
skattemyndigheterna. 
 
1989 OCH 1990 
 
Felaktigt inbetalda arbetsgivaravgifter avseende 1989 bör rättas. Detta kan göras på de 
återstående uppbördsdeklarationerna under 1989. För 1989 bör en beräkning göras på 
det faktiska underlaget i varje kommun. På 
uppbördsdeklarationen kan inte en negativ summa redovisas. Skulle rättelsen bli så 
stor att beloppet på en uppbördsdeklaration inte räcker kan kommunen fördela 
rättelsen på flera uppbördsdeklarationer. 
 
På grund av att arbetsgivaravgifterna höjs från 37,47 procent till 38,97 procent den 1 
september 1989 bör uppbördsdeklarationerna för perioden januari-september 1989 
rättas genom att ny uppbördsdeklaration lämnas för september månad. Rättelse för 
årets återstående månader kan göras på årets sista 
uppbördsdeklaration. 
 
Enligt vad vi har erfarit pågår ett arbete med att anpassa de olika lönesystem som 
kommunerna använder för att redovisningen av arbetsgivaravgifter skall bli riktig. 
Senast den 1 januari 1990 bör den löpande redovisningen av arbetsgivaravgifter vara 
korrekt. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till 
 
Riksförsäkringsverket, avgiftssektionen 
 
Rolf Andersson, tfn 08-786 93 06 
Kerstin Naessén, tfn 08-786 94 07 
Robert Zachau, tfn 08-786 93 51 
 
Respektive lokal skattemyndighet 
 
Kommunförbundet 
 
Jane Granström, kommunalekonomi och samhällsplanering, 
tfn 08-772 42 51 
Laina Kämpe, allmän kommunalpolitik, tfn 08-772 46 37 
Asta Nilsson, personalpolitiska avdelningen, tfn 08-772 47 75 
Ronnie Peterson, kommunalekonomi och samhällsplanering, 
tfn 08-772 42 47 
Håkan Torngren, juridiska avdelningen, tfn 08-772 44 27. 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik 
Skolsektionen 
 
Bertil Andersson 
 
   Sten Olsson 
 


