Tips för dig när ditt företag köper tjänster av en Sommarlovsentreprenör
En Sommarlovsentreprenör har inte F-skattsedel. F-skattsedeln har betydelse för vem som ska
betala arbetsgivaravgifterna och göra för avdrag för preliminär skatt. Det innebär att ett företag
som köper tjänster från en Sommarlovsentreprenör, ansvarar för skatt och arbetsgivaravgifter på
ersättningen - på samma sätt som om personen varit anställd.
Det innebär inte att ett anställningsförhållande har uppstått - bara att skatter och avgifter
behandlas på samma sätt som för en anställd. Vi visar här hur du som anlitar ett sådant företag
ska hantera den betalningen. Vi hoppas att du ska känna att det är hanterbart, riskfritt och att du
kan få hjälp när det behövs. Beroende på hur stor ersättningen för det utförda arbetet är ska
köparen göra följande, om säljaren inte har F-skattsedel:
Ersättning (räknat på kalenderår sammanlagt):
Köpare

Ersättning

Betala skatt/avgifter

Företag

- 100 kr/år

Sommarentrep.- skatt Ingen

Lämna KU

Företag

100 – 999 kr/år

Sommarentrep.- skatt Köparen

Företag

Mer än 1 000 kr/år

Köparen gör
Köparen
preliminärskatteavdrag
och betalar
arbetsgivaravgift

Sommarlovsentreprenören Björn är den personen som ska ta upp inkomsten. Eftersom
ersättningen för arbetet är 1 350 kr ska du som köpare av tjänsten:
1.
2.
3.

Dra av preliminär skatt (30 % av 1 350 kr (450 + 900) = 405 kr) och betala ut 945 kr till
SE-företaget för den utförda tjänsten och 179 kr för varorna.
Betala arbetsgivaravgifter (15,49 % av 1 350 kr = 209 kr).
Lämna kontrolluppgift på beloppet 1 350 kr, samt avdragen preliminärskatt 405 kr.
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Exempel 2:

Sommarlovsentreprenören Björn och Lisa ska, får vi förutsätta, dela lika på inkomsten. Om du som
köpare inte betalar ut något mer till någon av dem under året (d.v.s. ingen får mer än 999 kr
totalt) ska du lämna en kontrolluppgift på var och en av dem, på beloppet 675 kr, som är hälften
av 1 350 kr.

Viktigt att komma ihåg:
Några punkter som är särskilt värda att notera är:

•
•
•
•

skatter och avgifter räknas bara på värdet av tjänsten man tar alltså inte med värdet av
material och varor.
När du köper tjänster måste du veta personnumret på delägarna och hur stor del av
ersättningen som var och en ska ha.
Adressen till Sommarlovsentreprenören är bra att ha, så att du kan skicka
kontrolluppgiften till dem.
Ett Sommarlovsentreprenör är normalt inte momsregistrerat. Sommarlovsentreprenör
får då inte skriva moms på fakturan och köparen får inte dra av någon moms.

Informationen kommer från www.skatteverket.se där du kan läsa om de regler som gäller för
Sommarlovsentreprenör och Ung Företagsamhet.
Det blir lite merjobb för dig som köpare när du köper tjänster från en Sommarlovsentreprenör,
men inte mycket. Det är värdefullt för ungdomarna att få prova på alla sidorna av företagande, så
ge dem gärna chansen!
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