Sommarlovsentreprenörer
Skatter är en viktig del av vårt samhälle för såväl privatpersoner som företagare. Det är därför
viktigt att alla förstår varför vi betalar skatt och vilka skatteregler som gäller så att det blir rätt.
Detta är ett informationsblad till dig som är handledare för sommarlovsentreprenörerna.
Vi hoppas det hjälper dig att hitta den information du söker.

Det finns tre inkomstslag:
• tjänst t.ex. lön och pension
• kapital t.ex. aktier, räntor och bostadsförsäljning
• näringsverksamhet
Sommarlovsentreprenörerna, som vi i fortsättningen kallar SE, kommer att betala skatt i inkomstslaget
tjänst när det gäller SE verksamheten. SE verksamheten beskattas aldrig i kapital eller
näringsverksamhet.

I vanliga fall när vi pratar om tjänst, tänker vi på en anställning där arbetsgivaren betalar
arbetsgivaravgifter och skatter. Men inkomst av tjänst kan också vara hobbyverksamhet där man själv
betalar sina socialavgifter. SE hamnar i den här kategorin.
Det är viktigt att ungdomarna förstår att skatten är olika beroende på vilken kommun de bor i och
att storleken på skatten påverkas av politiken. Det är också bra att de vet att alla partier i Sverige är
överens om att alla ska bidra med skatt, det som skiljer är hur mycket skatt vi ska bidra med.
SE ska redovisa sin inkomst som hobby. Det betyder att de inte behöver redovisa på samma sätt
som näringsverksamhet. SE's vinst redovisas på en T2-blankett. Om SE säljer tjänster så är reglerna
för preliminärskatt och socialavgifter olika beroende på om det är en privatperson eller ett företag
som köper tjänsten.
Du kan läsa mer om reglerna här: Försäljning av tjänster . Läs under ”Ett UF företag som säljer
tjänster, Tips till dig när ditt företag/du som privatperson köper tjänster av ett UF företag”. Samma
regler gäller också för SE.
Det är viktigt att tänka på att alla inkomster ungdomarna tjänat under året ska räknas samman. Om
inkomsterna inklusive SE överstiger 18 739 kr, ska de lämna en inkomstdeklaration tillsammans
med en T2-blankett där beräkningen av vinsten från SE visas.
I powerpointmaterialet (PDF-fil) finns bilder som förklarar hur de ska göra för att lämna in en
T2-blankett.
Om de inte får en deklaration, ska de ringa till Skatteverket och be att få en skickad till sig.
De ringer då telefonnummer 0771-567 567.
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att ringa oss på Skatteverket,
telefonnummer 0771-567 567.
Ni kan även hitta information och svar på vår hemsida www.skatteverket.se .
Här är en länk direkt till aktuell sida: Unga företagare
Vi önskar er lycka till.
Skatteverket

Tips och stöd till dig som handleder Sommarlovsentreprenörer
Skatteverket har informationsträffar för dig som vill starta egen firma och som du kan anmäla dig till.
Träffarna är kostnadsfria. I länken nedan kan du se vilka träffar som finns och du kan även anmäla dig.
Skatteverkets informationsträffar
Verksamt.se är en hemsida som skapats i samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket för dig som:

• Funderar på att starta
• Ska starta
• Redan driver
• Vill utveckla företaget
• Ska avveckla företaget
På verksamt.se finns det flera informationsfilmer, bland annat ”Lilla skatteskolan för enskild firma” samt
en film som hjälper dig att få bättre koll på ditt företags ekonomi:
- Lilla skatteskolan för enskild firma
- Så får du bättre koll på ditt företags ekonomi
Det finns även en film som visar hur du gör en årsredovisning:
- Hur gör jag en årsredovisning
På verksamt.se finns enkla budgetmallar. Det finns en resultatbudget och en likviditetsbudget. Dessa
hittar du under ”e-tjänster som inte kräver inloggning” på verksamt.se:
- Budgetmallar

