Anmälan -

om skyldighet att redovisa
och betala arbetsgivaravgifter på egen lön
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Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Den här blanketten ska användas av dig som är anställd av en utländsk arbetsgivare om
- arbetsgivaren inte har fast driftställe i Sverige, och
- du som anställd har kommit överens med arbetsgivaren om att själv redovisa och betala de
arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren annars ska betala på din lön (s.k. socialavgiftsavtal).

Uppgifter om den anställde
Namn

Person-/samordningsnummer

Adress

Telefonnummer

Telefonnummer

Uppgifter om den utländske arbetsgivaren
Namn

Svenskt organisationsnummer 1

Adress

Telefonnummer
Landskod 2

Datum för första löneutbetalning då avtalet ska tillämpas
Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Datum då socialavgiftsavtalet ingicks
Datum (ÅÅÅÅMMDD)
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Övriga upplysningar

Skicka anmälan till

SKV

4738

02

sv

Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
956 85 Överkalix

Underskrift
Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Den anställdes namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Vad är socialavgiftsavtal?

Preliminär skatt

Du som är anställd av en utländsk arbetsgivare kan i
vissa fall ha en överenskommelse (socialavgiftsavtal)
med denne om att ta över arbetsgivarens skyldighet
att redovisa och betala arbetsgivaravgifter i Sverige.

En utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i
Sverige ska inte göra skatteavdrag från utbetald lön.
Du som är anställd ska därför själv betala din preliminära skatt. Det görs genom att Skatteverket
debiterar dig särskild A-skatt. Som underlag för den
debiteringen ska du fylla i blanketten Preliminär
inkomstdeklaration, SKV 4314.

En förutsättning för att ett sådant avtal ska vara giltigt
är att arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i
Sverige. Med det menas att arbetsgivaren inte har ett
kontor eller annan stadigvarande plats för sin affärsverksamhet här i landet.
Ett socialavgiftsavtal innebär att du som anställd ska
redovisa och betala de arbetsgivaravgifter som
arbetsgivaren annars är skyldig att redovisa och
betala och att du därför ska registreras hos
Skatteverket som redovisnings- och betalningsskyldig
för arbetsgivaravgifter.
En utländsk arbetsgivare betalar i regel lägre arbetsgivaravgifter än vad arbetsgivare i Sverige betalar.
Skälet är att i de avgifter som en svensk arbetsgivare
betalar ingår allmän löneavgift, som är en form av
skatt och som inte betalas av arbetsgivare när de inte
är skattskyldiga här i landet.
Ett socialavgiftsavtal innebär inte att arbetsgivaren
är helt befriad från sitt ansvar. Om du som anställd
inte redovisar och/eller betalar arbetsgivaravgifterna
kommer Skatteverket att begära redovisning och
betalning från den utländska arbetsgivaren.
När du blir registrerad som skyldig att redovisa och
betala arbetsgivaravgifter kommer Skatteverket att
varje månad skicka ut en arbetsgivardeklaration till
dig. I deklarationen ska du redovisa ett underlag för
arbetsgivaravgifter.
Lagreglerna om socialavgiftsavtal finns i 2 kap.
25 a § lagen (2000:980) om socialavgifter och i
5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
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För mer information, se broschyren Arbetstagares
skyldighet att betala arbetsgivaravgifter vid socialavgiftsavtal, SKV 411.

Sifferförklaring
1 Ange din arbetsgivares fullständiga svenska
organisationsnummer med alla 10 siffror. Om din
arbetsgivare inte har ett svenskt organisationsnummer måste arbetsgivaren registreras. Din
arbetsgivare ska då anmäla sig till Skatteverket
för att få ett organisationsnummer. Till anmälan
ska företaget bifoga

- ett aktuellt registreringsbevis som visar att
företaget existerar, samt
- ett dokument som visar att den fysiska personen,
som gör anmälan, har rätt att företräda företaget
(om detta inte framgår av registreringsbeviset).
2 Ange landskod för din arbetsgivares hemvistland.
Landskoderna finns i broschyren Arbetstagares
skyldighet att betala arbetsgivaravgifter vid
socialavgiftsavtal, SKV 411.

