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Vad du behöver betala tillbaka
Den ersättning som du får från oss är skattepliktig. Det innebär att vi 
drar av skatt på din ersättning som vi betalar in till Skatteverket åt dig. 
När vi ska få tillbaka pengar på grund av att du har fått för mycket eller 
felaktig ersättning från oss, kan vi inte få tillbaka skattepengarna från 
Skatteverket. Skatteavdraget tillhör dig och finns med i din deklaration. 
Därför behöver du oftast betala tillbaka den utbetalda ersättningen plus 
skatteavdraget till oss, det vill säga bruttobeloppet.

När behöver du betala tillbaka bruttobeloppet?
Om du behöver betala tillbaka ersättning efter att vi har har dragit skatt 
och skickat uppgifter till Skatteverket behöver du betala tillbaka bruttobe-
loppet. I vissa fall behöver du begära omprövning hos Skatteverket för att 
din beskattning ska bli rätt.

Hur rättas skatten?
Ersättning som betalats ut i år
Om den felaktiga ersättningen är utbetald innevarande år lämnar vi nya 
uppgifter till Skatteverket. Skatteverket kommer att ta hänsyn till de nya 
uppgifterna när de fattar beslut om slutlig skatt för året. 

Ersättning som betalades ut åren 2019 till 2022 
Om vårt beslut om återbetalning gäller för ersättning som betalades ut 
åren 2019 till 2022 lämnar vi nya uppgifter till Skatteverket. 

Om du har fått ett slutskattebesked från Skatteverket för det år som 
återkravet avser, behöver du själv begära omprövning av Skatteverkets 
beslut om skatt. Det kan du göra när vårt beslut om återkrav har vunnit 
laga kraft, vilket är tidigast två månader från den dag som vi beslutade om 
återkrav.
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Om du inte har fått något slutskattebesked än behöver du oftast inte göra 
någonting. Kontrollera för säkerhets skull att de nya uppgifterna finns med i 
deklarationen eller i Mina sidor på Skatteverket. Om uppgifterna inte stäm-
mer bör du informera Skatteverket om detta. 

Ersättning som betalades ut före 2019
Om vårt beslut om återbetalning gäller för ersättning som betalades ut före 
2019 skickar vi inga nya uppgifter till Skatteverket. Då behöver du hänvisa 
till vårt beslut om återbetalning om du ska begära omprövning av Skattever-
kets beslut om skatt.

Om du vill se dina uppgifter
Du kan se uppgifterna vi skickar till Skatteverket på sidan Utbetalningar 
under rubriken Individuppgifter på våra Mina sidor och på din utbetalnings- 
specifikation. Du kan också se informationen på Skatteverkets Mina sidor. 

Så här gör du för att begära omprövning av Skatteverkets beslut 
Gå in på www.skatteverket.se och använd blankett SKV 6891 för att begära 
omprövning av de beskattningsår som berörs av vårt beslut om återkrav.

För att underlätta Skatteverkets prövning bör du skicka med hela beslutet 
om återkrav när du begär omprövning.

När behöver du inte betala tillbaka bruttobeloppet?
Om vi fattar beslut om återbetalning under samma månad som den felaktiga 
ersättningen betalades ut kommer vi inte hinna skicka några uppgifter om 
din ersättning för månaden till Skatteverket. Därför behöver du bara betala 
tillbaka nettobeloppet. 


