
Att lämna Arbetsgivardeklaration på individnivå på skatteverket.se 

Den här guiden går igenom hur Du lämnar uppgifter manuellt, inte genom filinlämning från ett 
löneprogram. 

Logga in på Din inkomstdeklaration genom att gå in på www.skatteverket.se och välj fliken Företag  

Välj Lämna arbetsgivardeklaration i e-tjänsten. 

När Du är inloggad, klickar Du på Arbetsgivardeklaration för ”aktuell månad” 2019, se bild nedan 

 

http://www.skatteverket.se/


Du kommer då in i en ny bild. Om det är första gången Du gör det och uppgifterna skall fyllas i 
manuellt, välj Registrera betalningsmottagare själv, klicka sen på Lägg till betalningsmottagare. 

Om Du redan lämnat deklaration tidigare månad, kommer Du kunna hämta från föreg. månad. 

 

 

  



Lägg till personnumret på den som Du betalt ut lön till i ruta 215, tryck Tab eller Enter. 

Då hämtar Skatteverket namnuppgifter från sina register. Då kan Du se att det stämmer. 

I ruta 570 måste det fyllas i en siffra, oftast 1.  

Detta anges per betalningsmottagare, enda gången som det skall stå 2, 3 etc. är om det lämnas flera 
uppgifter för samma betalningsmottagare för samma period. 

Klicka på Nästa för att gå vidare. Se bild.

 

 



Välj därefter vilken typ av uppgift som Du skall lämna, oftast underlag för arbetsgivaravgifter. 

Klicka i rutan och välj nästa. 

 

 

  



Fyll i avdragen skatt i ruta 001 – OBS! att det är avdragen skatt som fylls i först, INTE bruttolönen. 

Fyll i Bruttolön i ruta 011 

Fyll i eventuell bilförmån eller annan förmån, samt kryssa i vilken annan förmån som gäller. 

Välj Spara och gå till utkast. – Ha tålamod, det kan ta tid. 

 

 



Kontrollera att rätt personnummer är registrerat och att det finns ett specifikationsnummer. 

Klicka på nästa. 

 

 

 

  



Nästa sida/flik är på arbetsgivarnivå, här skall Du fylla i om bolaget har haft sjuklönekostnad under 
månaden, fyll även i kontaktuppgifter. Klicka på nästa! 

 

  



Nu är det snart klart. 

Kontrollera att uppgifterna verkar stämma, nu är detta på sammanlagda siffror för samtliga löner. 

Kryssa i att Du har granskat uppgifterna och välj skicka in, godkänn med BankID.

 


