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Staten vill tvinga Sveriges arbets-
givare att betala 3,4 miljarder för att 
staten själv ska spara 200 miljoner. 
Förslaget om månadsuppgifter bör 
stoppas!

Regeringen vill tvinga arbetsgivare att 
skicka in de anställdas kontrolluppgifter 

varje månad till Skatteverket (istället för en gång per år). 
Dessutom mer detaljerat än idag. Bakgrunden är att staten 
vill få bättre kontroll över utbetalningen av olika bidrag. 
Ibland betalas fel belopp för att staten inte har färska 
uppgifter om aktuella inkomstförhållanden. Med ett bättre 
underlag från arbetsgivarna skulle problemet delvis vara 
ur världen, så är det tänkt.

I utredningen SOU 2011:40 Månadsuppgifter - snabbt 
och enkelt bedöms att staten kommer att tjäna lite mer 
än 200 miljoner kronor per år på systemet. Men hur drab-
bas Sveriges arbetsgivare av extra krångelkostnader? Den 
statlige utredaren tror att månadsuppgifter skulle minska 
arbetsgivarnas kostnader med 46 miljoner kronor per år. 
Det står så i utredningen! Tolv uppgifter om året i stället 
för en uppgift om året skulle alltså spara pengar åt 
arbetsgivarna. Man undrar varför staten inte föreslår 
uppgiftslämning en gång om dagen för att spara ännu 
mer pengar åt företagen.

Organisationen Företagarna har i en rapport räknat ut att 
förslaget i själva verket skulle kosta 67 kronor per anställd 
och månad. Det betyder ökade kostnader om cirka 3,4 
miljarder kronor per år för Sveriges arbetsgivare. 
Förslaget skulle alltså innebära att arbetsgivarna betalar 
3,4 miljarder kronor för att staten ska spara 200 miljoner 
kronor. Under förutsättning att systemet över huvud taget 
fungerar, förstås. 

Danmark har haft månadsrapportering i fem år. Ännu har 
danska staten inte lyckats använda de inrapporterade 
uppgifterna på grund av tekniska problem. I det svenska 
förslaget skissas inte ens på en lösning.
Förslaget om månadsuppgifter har i remissvaren 
kritiserats av bland annat Sveriges 
Kommuner och Landsting, Skatte verket 
och Svenskt Näringsliv som både 
krångligt och ineffektivt. Det här för-
slaget är så dumt att det borde slängas 
i papperskorgen. Det tycker närings-
minister Annie Lööf också, men tydligen 
inte finans ministern.


