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Folkbokföring och skatter 

Innehåll 

• Folkbokföring 

• Id-kort 

• Våra skatter 

• Börja arbeta – vad behöver du tänka på? 

• Konsekvenserna av svartarbete 
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Vad arbetar Skatteverket med? 

• Folkbokföring 

• Skatt 

• Service 

• Information 

• Kontroll 

 

Folkbokföring och id-kort 
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Folkbokföringsregister 

Uppgifter som registreras 

• födelse 

• namn 

• personnummer 

• relationer 

• adress 

• medborgarskap 

• dödsfall 

 

Vad används registret till? 

• Planering av samhället 

• Rätt kommunalskatt  

• Rätt adress 

• Rätt bidrag till rätt person 
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Uppgifter till folkbokföringen 

Du måste själv anmäla/ansöka 

• att du flyttar 

• namn på nyfödda barn 

• att du vill gifta dig (ansöka 

om hindersprövning)  

• att du har gift dig utomlands 

 

 

 

 

Ska du flytta? 

• Du måste anmäla att du  

ska flytta 

– inom Sverige 

– till utlandet 

www.skatteverket.se/flytta 
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Får du heta vad du vill?  

• Evert?   

• Advokat?   

• Q?    

• A-C?   

• SLADDEN?  

 

A-C! 
JA!  

NEJ! 

JA! 

JA! 

JA! 

 

Ska du gifta dig? 

• Ni måste vara minst 18 år 

• Ni får inte vara nära släkt 

• Ni får inte redan vara gifta 

sedan tidigare 

 

 

Ansök om hindersprövning 
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Identitetskort för folkbokförda i Sverige 

 

Så här skaffar du id-kort 

• Betala 400 kr 

• Besök servicekontoret 

• Styrk din identitet 

• Brev kommer hem 

• Hämta ut id-kort på servicekontoret 
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Personbevis 

• Du behöver ett personbevis när det efterfrågas av 

dig, inte annars 

• Ett personbevis är ingen id-handling 

• Du kan skriva ut personbeviset via Skatteverkets    

e-tjänst, eller beställa det genom 

‒ skatteverket.se/personbevis 

‒ servicetelefonen 020-567 000  

‒ skatteupplysningen 0771- 567 567 

Skatt och arbete 
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Vad är skatt? 

• Skatter är pengar som vi 

alla betalar till stat, 

kommun och landsting 

Pengarna används till skola, sjukhus, vägar och annat 

Skatter och avgifter 

• Vem bestämmer skatternas 

storlek? 

– Riksdag 

– Kommuner 

– Landsting 

Vilka som får styra Sverige bestäms av medborgarna! 

http://sp.resurs910.se/sites/s0001805/Fotoarkiv/Foton av Johan Jeppsson - Högupplösta/_MG_4856.jpg
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Vad betalar vi skatt på? 

• Lön på arbetsinkomst från 

anställning 

• Inkomster från eget företag 

• Föräldrapenning, pension 

m.m. 

• Kapitalinkomster 

• När vi handlar (moms) 

 

Moms 

 25 % Kläder, möbler, datorer, 

mobiler  och även tjänster 
12 % Livsmedel, restaurang (inte 

alkohol) camping, hotell  

6 % Böcker och tidningar, buss, 

taxi, tåg 

Ingen 
moms 

Utbildning, vård, omsorg m.m. 
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Punktskatter 

I Sverige är det punktskatt på 
bl.a. 

• Alkohol 

• Energi (bensin, el etc.) 

• Tobak 

• Spel 

• Lotteri 

• Reklam 

• Bekämpningsmedel 

• Avfall 

Vad använder vi skatterna till? 
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socialbidrag 

pensioner, familjer  

och barn 

EU-avgift rättsväsende 

försvar 

arbetsmarknad 

sjukvård 

utbildning 

stöd vid sjukdom 

offentlig förvaltning 

äldreomsorg 

kommunikationer 

övrigt 

punktskatt 

fastighetsskatt 
sociala avgifter moms 

kommunal inkomstskatt 

statlig inkomstskatt  

Bidrag – ingen skatt 

• Barnbidrag   

• Bostadsbidrag 

• Försörjningsstöd 

• Studiebidrag 

• Etableringsersättning 
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Börja arbeta 

Anställningsavtal 

• Ditt namn och 

personnummer 

• Arbetsgivarens namn och 

organisationsnummer 

• Lön 

• Arbetstid  

• Semestervillkor 
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Lönespecifikation 

• Ska innehålla 

– namn 

– personnummer 

– lönebelopp 

– avdragen skatt 

Spara dessa specifikationer! 
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Hur mycket skatt betalar du? 

Månadslön           Årsinkomst        Skatt i procent 

8 300 kr                        100 000 kr                       13 % 

25 000 kr                      300 000 kr                       23 % 

41 600 kr                      500 000 kr                       28 % 

83 300 kr                    1 000 000 kr                      42 % 

Exempel, skattesats 32,1 % år 2016 

Betalning av skatt 

 

Arbetsgivaren drar preliminärskatt 

varje månad 

Inkomst-

deklaration 

2017 2016 

Juni/ Augusti/ 

September/ December 
2 maj 

Arbetsgivaren lämnar 

kontrolluppgift 

Slutskattebesked 

Du arbetar och får lön 
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Vad menas med svartjobb och skattefusk? 

• När du arbetar, får betalt 

men inte betalar skatt! 

 

 

Vad kan hända och vilka risker finns det? 

Svart arbete... 
Ingen  

övertids- 

ersättning 

Lägre 
grundlön 

Inget 
arbetsbetyg 

Inga 
kreditköp/ 

lån 

Ingen 
semester- 
ersättning 

Företagets 
försäkringar 

Pension 
Risk för  
böter och  
fängelse 

Svårt att  
hyra  
bostad 

Okontrollerade 
arbetstider 

A-kassa 

Ingen 
sjuklön Inget 

anställnings- 
avtal 

Föräldra- 

penning 
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BankID/e-legitimation 

skatteverket.se 

 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer.4.76a43be412206334b89800052908.html
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Starta eget 

• Hur startar jag? 

• Hur betalar jag skatt? 

• Vad behöver jag veta? 

 

Läs broschyren   

”Starta företag” (SKV 462) 

engelsk version (SKV 462B)   

lättläst svenska (SKV 410) 

Tack för i dag! 


