
 FO
R

M
so

ft
 A

B
 2

01
6

 

 

Uppdaterad 2020-04-01  

  

 

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift  
1 mars – 30 juni 2020 

Instruktion för hantering i Flex Lön och HRM Payroll 

 

  

 

  



Hantering av sänkt arbetsgivaravgift 1 mars – 30 juni 2020 i Flex Lön och HRM Payroll 2 

Innehåll 
 

ÖVERGRIPANDE INFORMATION ....................................................................................................................... 3 
HUR SKA REDOVISNINGEN GÖRAS TILL SKATTEVERKET? ................................................................................. 3 
HUR HANTERAR JAG DETTA I PRAKTIKEN? ....................................................................................................... 3 

Alternativ 1 – Manuellt via Skatteverkets sida ....................................................................................... 3 
Alternativ 2 – Med ackumulator och löneart i Flex Lön .......................................................................... 4 
Alternativ 3 – Med hjälp av programuppdatering .................................................................................. 7 

 

  



Hantering av sänkt arbetsgivaravgift 1 mars – 30 juni 2020 i Flex Lön och HRM Payroll 3 

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift 1 mars – 30 juni 2020 

Med anledning av rådande situation med coronaviruset Covid-19 har regeringen föreslagit att 
man tillfälligt under perioden 1 mars – 30 juni 2020 sänker arbetsgivaravgiften på upp till 30 
anställda. Detta kommer riksdagen fatta beslut om den 3 april, och det kommer att träda i 
kraft den 6 april, vilket innebär att Skatteverket kommer ha en hantering på plats efter den 6 
april.   

Instruktionen nedan gäller under förutsättning att förslaget beslutas utan ändring.  

Övergripande information 

Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften gäller alla företag oavsett bransch eller antal 
anställda. Nedsättningen kommer gälla under fyra månader, 1 mars – 30 juni 2020. Man kan 
välja upp till 30 anställda i företaget som man får göra nedsättning på. Är lönen över 25 000 
kr under månaden kommer nedsättningen endast gälla för delen upp till 25 000 kr. 
Sänkningen är ner till 10,21%, dvs endast ålderspensionsavgiften kvarstår. Detta innebär att 
kostnaden minskar med upp till 5 300 kr per person, eller 159 000 kr per månad, eller 
636 000 kr för fyra månader.  
 
Nedsättningen gäller alla bolagsformer. Man får göra nedsättning per organisationsnummer, 
vilket innebär att en koncern får göra avdrag på 30 personer per bolag i koncernen.  
 
Det är dock inte tillåtet att kombinera denna nedsättning med avdrag för regionalt stöd eller 
avdrag på forskning och utveckling. Detta på grund av att man alltid måste betala 
ålderspensionsavgiften.  

Hur ska redovisningen göras till Skatteverket? 

För att administrera den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften kommer man använda systemet 
för det s.k. växa-stödet, dvs. motsvarande sänkning för den första anställde. Genom att man 
kryssar i fält 062 på individuppgiften på de 30 anställda man valt ut kommer arbetsgivar-
avgiften sänkas till 10,21 % på lön upp till 25 000 kr. Skatteverket kommer alltså under 
redovisningsperioden mars – juni tillfälligt godta att fler anställda har ett kryss i fält 062.  
Observera att Skatteverket kommer öppna denna hantering tidigast den 6 april.  

Hur hanterar jag detta i praktiken? 

Förslaget har kommit med kort varsel för att man ska hinna förbereda hanteringen i 
lönesystemet. Nedan finns tre förslag beskrivna på hur man kan hantera detta. Välj det 
alternativ som passar bäst beroende på er situation.  

Alternativ 1 – Manuellt via Skatteverkets sida 

Man kan ta ut AGI-filen på vanligt vis och rapportera den till Skatteverket. På Skatteverkets 
sida kan du efter att filen lästs in öppna och ändra individuppgifterna på den aktuella 
redovisningsperioden. Genom att gå in på 30 utvalda anställda och sätta kryss i fältet 062 
kommer arbetsgivaravgifterna räknas om enligt den tillfälliga nedsättningen.  

Viktigt att tänka på är att det nu kommer skilja sig mellan uträknade arbetsgivaravgiften som 
finns i Flex Lön/HRM Payroll. Det innebär att du behöver göra en manuell korrigering av den 
bokförda arbetsgivaravgiften i ekonomisystemet.  
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Alternativ 2 – Med ackumulator och löneart i Flex Lön 

Detta alternativ är beskrivet utifrån Flex Lön, men samma modell kan användas även i HRM 
Payroll. Den enda skillnaden är hur det ser ut i inställningarna för ackumulatorer och lönearter. 
Du som har HRM Payroll kan ändå utgå ifrån denna instruktion.  

Man kan utan att behöva en programmuppdatering markera fält 062 för de 30 anställda med 
hjälp av en ny ackumulator och en ny löneart. Detta innebär lite extra uppsättning och 
registrering i Flex Lön och ersätter endast det manuella steget på Skatteverkets sida att sätta 
kryss i fält 062.  

Så här gör du inställningarna som krävs: 

1. Lägg upp en ny ackumulator som är styrd till fält 062 i AGI. Detta gör du under 
Inställningar – Ackumulatoruppgifter. Förslagsvis använder du ackumulatornummer 
62 och gör inställningar enligt bilden.  
 

 
 

2. Därefter lägger du upp en ny löneart under Inställningar – Lönearter. Lönearten 
kommer att användas för att välja ut vilka anställda som ska ha kryss i fält 062. Som 
förslag använder vi löneartsnummer 62, men du kan välja ett annat ledigt nummer 
om du så önskar. Lönearten ska vara inställd så som bilderna visar nedan.  
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Observera att det är fältet Antal som ska styras till ackumulatorn enligt bilden ovan.  
 
Du behöver också lägga in en formel enligt nedan som lägger en 1:a i fältet antal. 
Detta används alltså för att få ett värde i ackumulatorn, som i sin tur gör att det 
kommer bli ett kryss i fält 062 i AGI.  
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Nu är alla förutsättningar klara. För att sedan välja ut vilka 30 anställda som ska bli få ett 
kryss i fält 062 gör du så här: 

1. Det måste finnas en preliminär lönekörning för den månad du ska rapportera AGI för. 
För att lösa rapporteringen för mars behöver du därför skapa en extra lönekörning 
med ett utbetalningsdatum i mars. Denna kommer endast användas för att sätta 
kryss i fält 062, så den kommer inte innehålla några pengar som ska betalas ut. För 
april – juni kan du sedan göra följande steg direkt i den ordinarie lönekörningen.  
 
När du skapar en extra lönekörning för mars månad gör du följande val. Om du har 
många anställda i företaget kan du också redan här välja ut vilka anställda du vill ta 
med i extrakörningen som ska få en markering i fält 062.  Innan du skapar 
extrakörningen måste du också ta bort kontrollmarkeringen av AGI för mars månad. 
  

 
 

2. I löneberedningen lägger du sedan in lönearten du skapade. Vi ska då få en 1:a i antal 
och 0 i belopp enligt bilden.  
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3. Nu kan vi gå in i AGI för mars månad och kontrollera att vi fått ett kryss i fält 062 på 
de anställda vi valt ut. Man kan alltså välja ut upp till 30 anställda per företag.  
 

 
 

4. Därefter markerar du AGI-underlaget som kontrollerat och tar ut en AGI-fil på vanligt 
sätt och redovisar denna till Skatteverket. Om du redan hunnit skicka in en AGI-fil för 
mars månad behöver du göra en omprövning enligt Skatteverkets vanliga rutiner.  
 
Observera att när du läser in filen hos Skatteverket kommer du få ett meddelande 
om att arbetsgivaravgifterna i filen inte stämmer överens med Skatteverkets 
uträkning utifrån individuppgifterna. Detta beror på att Flex Lön inte har räknat ner 
arbetsgivaravgiften på de anställda som markerats i fält 062 enligt rutinen ovan. Det 
du gör då är att du godtar Skatteverkets beräknade arbetsgivaravgift som då ska vara 
betydligt lägre.  

5. Då det nu kommer skilja sig mellan den uträknade arbetsgivaravgiften som finns i 
Flex Lön och den hos Skatteverket innebär det att du också behöver göra en manuell 
korrigering av den bokförda arbetsgivaravgiften i ekonomisystemet. 

Dessa steg upprepar du varje månad som den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer att 
gälla. Du kan dock välja olika anställda från månad till månad.  

Alternativ 3 – Med hjälp av programuppdatering 

Just nu har vi inget systemstöd för att kunna markera 30 personer som ”förste anställd” enligt 
reglerna för växa-stödet som man använder för denna tillfälliga åtgärd. Vi tittar på möjligheten 
att anpassa Flex Lön för att förenkla rapportering, göra en korrekt beräkning av 
arbetsgivaravgifterna samt en korrekt bokföring av arbetsgivaravgifterna enligt de tillfälliga 
reglerna. Vi återkommer så snart vi vet om detta blir möjligt. 

 
 


