
Yttrande Dnr 2016-031 

15 april 2016 

Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivarde-
klaration 
Fi2016/00407/S3 

SÄK RARE JÄMKN ING K AN FÖRTYDLIGA IN CITAMENTEN TILL ARBETE 

Konjunkturinstitutet (KI) noterar konstaterandet i promemorian att förslaget ger säk-
rare underlag för skattejämkning. KI kan inte bedöma hur omfattningen av jämkning 
skulle påverkas, men ser positivt på att de kortsiktiga incitamenten till arbete tydliggörs. 

VIKTIGT MED SÄKRARE ARBETSMARKNADSSTATISTIK 

I linje med slutsatserna i SOU 2011:40 Månadsuppgifter – snabbt och enkelt, och KI:s ytt-
rande över det betänkandet (Fi2011/2588/S3) anser KI att månatliga individuella upp-
gifter kan utgöra ett värdefullt underlag för statistikproduktion och därmed för de eko-
nomisk-politiska beslutsunderlagen. Promemorian (avsnitt 3.5.16) poängterar att den 
samhälleliga statistiken kan förbättras med förslaget men saknar underlag som beskriver 
hur den ändrade uppgiftslämningen ska användas till detta. KI förordar att den före-
slagna uppgiftsinsamlingen utformas så att uppgifterna kan användas för samhällsrele-
vant statistikproduktion. Några sådana hänsynstaganden återfinns nedan i detta ytt-
rande. Men troligen behövs det ytterligare utredas vilka uppgifter som ska samlas in 
samt hur den rättsliga regleringen ska se ut för att uppgifterna ska kunna användas för 
statistikproduktion. 

UPPGIFTER OM ARBETAD TID BÖR LÄMNAS I ARBETSGIVARDEK LRATION EN 

Förslaget innebär att uppgifter om arbetad tid inte skulle ingå i uppgiftslämnandet. KI 
anser att det vore särskilt värdefullt med denna information för att få registerbaserad 
månadsstatistik över bland annat arbetade timmar samt tim- och månadslöner. Den 
aktuella statistiken för arbetade timmar i nationalräkenskaperna lider av sviktande stat-
istiskt underlag vilket bidrar till osäkerhet om ekonomins utveckling. KI noterar att den 
danska statliga statistikbyrån, i sin framställning av nationalräkenskaperna, numera an-
vänder uppgifter om arbetad tid utifrån månatliga arbetsgivardeklarationer med individ-
uppgifter. KI förordar att en individuell uppgift om arbetad tid bör lämnas även i den 
svenska arbetsgivardeklarationen.  

Skulle arbetad tid ingå i arbetsgivardeklarationen såsom KI förordar skulle en administ-
rativ effektivitetsvinst dessutom kunna uppnås. Detta eftersom uppgifter om arbetad 
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tid redan ingår i de arbetsgivarintyg som skickas månadsvis till arbetslöshetskassorna, 
och skulle kunna ersättas av en tidsuppgift i den föreslagna arbetsgivardeklarationen. 

ÖNSKVÄRT MED  PERIODI SERING  

KI rekommenderar vidare att krav på periodisering ska ingå i uppgiftslämnandet. I 
promemorian anges explicit att uppgiftslämnare inte behöver ange tidpunkten för intjä-
nande vid redovisning av utbetalda ersättningar. Med periodiseringskrav förbättras 
ytterligare underlaget för statistikproduktion. 

SAMVERKAN MED  STATISTISKA  CENTRALBYRÅN BÖR SKE  INFÖR  UPPGIFTSIN-

SAMLINGEN  

KI anser att det är viktigt att Statistiska centralbyrån (SCB) ges tillfälle att påverka ut-
formningen av uppgiftsinsamlingen med syftet att SCB ska skapa system för att ta emot 
och använda den nya informationen för statistikproduktion. Det är viktigt att SCB är 
med på ett tidigt stadium för att undvika framtida justeringar av uppgiftsinsamlingen av 
statistiska skäl.  
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Petter Hällberg. 
 
 
 
Mats Dillén 
   
   Petter Hällberg  


