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A-skatt, F-skatt, FA-skatt, P-skatt och S-skatt – så här är det
När det moderna skattesystemet infördes i Sverige 1903 betalades i början

hela lönen ut till de anställda. Förhoppningen var, att de själva skulle betala in skatten till staten. 

Det gjorde de inte trots att skattesatsen var hela 5 %. Man införde då begreppet Källskatt även kallas

A(nställdas)-skatt.

Arbetsgivaren är skyldig att hålla inne skatten
och endast betala ut nettolönen. Skatten måste följa skatte verkets tabeller. Arbetsgivaren måste betala in

denna skatt till skatteverket den 12 månaden efter  tillsammans med ev. moms för perioden enligt den

skattedeklaration som sänts in samtidigt. I januari året efter måste arbetsgivaren lämna in en kontrolluppgift

för varje anställd. De uppgifterna hamnar sedan  förtryckta på den anställdes deklarationsblankett.

Den anställda måste rekvirera en A-skattsedel från sin skattemyndighet. Där framgår vilken

 skattetabell  arbetsgivaren skall följa, och om den anställde skall ha skattereduktion t.ex. pga betalda räntor.

Om arbetsgivaren inte är huvudarbetsgivare skall 30 % skatt dras av.

F-skatt är något helt annat
En företagare måste registrera sitt företag hos skattemyndigheten, och får då ett registreringsbevis. 

Där framgår hur momsen skall betalas. På registreringsbeviset sitter också ett F-skattebevis. Så länge

 företaget sköter sina åtaganden gentemot staten behåller man sitt F-skattebevis. Missköter man sig drar

staten in F-skattebeviset. Stat och kommun har skyldighet att kräva F-skattebevis. Motivet är, att man inte

skall få  uppdrag från det allmänna om man inte sköter sina skatter och avgifter.

En FA-skattsedel är helt enkelt en kombination av de två skattsedlarna. Många har ju såväl

 anställning som driver företag.

Varken stat eller företagare har ju en aning
om hur stor vinsten blir under pågående år. ”Lite grann skall vi väl kunna få i alla fall” säger staten. 

Därför vill de ha en P-skatt även kallad F-skatt den 12:e varje månad. Är man inne i systemet räknar

skatteverkets datorer upp den slutliga skatt det blev två år tidigare med 0,5 eller 10 %.

Är man nystartad förväntas man lämna in en Preliminär självdeklaration. P-skatten kan ändras 

när som helst under året genom att lämna in en ny preliminär självdeklaration.

Deklarationerna lämnas in under våren. De är färdiggranskade i början av december. Man får då

 besked om den Slutliga skatten (S-skatten) samt hur mycket man redan betalat in i P-skatt. Resterande

belopp skall sedan betalas in senast den 12 mars. Alltså två år i efterskott. Jämför med AB, där beskattning

sker på löneuttag, och där skatt och  arbetsgivaravgift skall in efter 14 dagar.
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