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Inkomst och arbetstid
De här uppgifterna har Försäkringskassan om din inkomst och arbetstid
Karenstid
1. Uppgifter om anställning
Arbetsgivarens namn
Arbetsgivarens adress
Organisationsnummer
Telefon, även riktnummer
Anställd från och med
år, månad, dag
tills vidare
tidsbegränsad till och med
år, månad, dag
Yrke
Årsarbetstid
dagar
eller
timmar
Jag arbetar
Heltid
timmar per vecka
Fyll i uppgifter under punkt 2
Deltid
timmar per vecka
Fyll i uppgifter under punkt 2
Jag har varierande arbetstid
Lönen gäller från och med
Löneavtalet undertecknat
Grundlön
OB-tillägg
Återkommande övertid
Andra ersättningar i pengar: 
Bruttolöneavdrag (exempel: hemdator)
Totalt beräknad årsinkomst
2. Uppgifter om lön och förmåner
Heltid
Deltid
Ange vad:
Ange vad:
-
=
+
+
+
+
-
=
+
+
+
+
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
kronor per år
år, månad, dag
år, månad, dag
Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till
839 88 Östersund
1 (2)
Tilltalsnamn
Efternamn
Utdelningsadress rad 1
Utdelningsadress rad 2
Utdelningsadress rad 3
Postnr
Postort
Land
OBS! Du ska ange från vilket datum lönen gäller och vilket datum löneavtalet undertecknades. Det är som regel olika datum. Din arbetsgivare kan ge dig uppgifter. 
Årsarbetstid
3. Uppgifter om egen verksamhet
5. Övriga upplysningar
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.
6. Underskrift
Datum
Namnteckning
Telefon, även riktnummer
Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
2 (2)
Jag har inte arbetat under följande period
Heltid
Deltid
4. Uppgifter om när arbetet upphört (helt eller delvis)
fr o m (år, månad, dag)  -  t o m (år, månad, dag)
_
Jag arbetar inte på grund av
Omfattning
Mitt senaste arbete
upphörde
år, månad, dag
Den omfattning jag inte arbetat är 
Jag är anmäld som aktivt arbetssökande
på Arbetsförmedlingen från och med
år, månad, dag
Nettointäkt ska anges efter avdrag för egenavgifter
Ingen karens
30 dagar
60 dagar
14 dagar
90 dagar
Organisationsnummer
Yrke
timmar per vecka
kronor per år
Beräknad nettointäkt
Jag arbetar
Företagets namn
Företagets adress
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Information
Så här fyller du i blanketten Inkomst och arbetstid
Om du har flera arbetsgivare kan du lämna uppgifter om dem på ett separat blad.
 
Årsarbetstiden är din ordinarie arbetstid inklusive semester. För lärare ingår ferie- och uppehållstid. Övertid, beredskap, jour, förberedelsetid eller restid ska däremot inte räknas med.
 
Om du får avdrag på lönen per dag när du är sjuk ska arbetstiden anges i dagar. Om avdraget görs per timme ska arbetstiden anges i timmar. Om din ordinarie arbetstid varierar anger du den genomsnittliga tiden. 
1. Uppgifter om anställning
2. Uppgifter om lön och förmåner
Årsinkomst
I årsinkomsten ingår grundlön och andra ersättningar i pengar (till exempel OB-ersättning, vikariatstillägg och provision). Däremot ingår inte skattepliktiga förmåner (till exempel fri bil eller kost och logi) eller kostnadsersättningar (till exempel traktamente).Skriv inkomsten före skatteavdrag. Så här beräknas grundlönen för ett år:- Månadslön x 12- Veckolön x 52 för den som har helgersättning- Veckolön x 50 för den som inte har helgersätttning      - Timlön x 2 080 för den som har helgersättning- Timlön x 2 000 för den som inte har helgersättning                   
Beräknad nettointäkt
Årsinkomsten, det vill säga din beräknade nettointäckt,
är resultatet efter avdrag för kostnader, avgifter, egen-
avgifter, och eventuella avsättningar men före skatte-
avdrag.
Om ditt företag är ett aktiebolag anses du som anställd 
i bolaget. Då ska du ange den lön du tar ut och fylla i uppgifterna under punkt 1 Uppgifter om anställning.
3. Uppgifter om egen verksamhet
Om du inte förvärvsarbetar just nu ska du ange anledningen till det, till exempel om du studerar, är arbetslös eller tjänstledig av någon anledning. 
4. Uppgifter om när arbetet upphört (helt eller delvis)
1 (1)
Karenstid
Karenstid, forts
Du behöver bara anmäla ändrad inkomst till Försäkringskassan när du begär ersättning, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning.
 
Försäkringskassan registrerar den nya inkomsten från och med den första ersättningsdagen. 
Men det finns några undantag: 
 
- Om du ska göra repetitionsutbildning eller civilplikt inom totalförsvaret.- Om du har egen verksamhet och ansöker om karenstid. 
Som egen företagare kan du välja mellan "ingen 
karens" eller 14, 30, 60 och 90 dagars karenstid. 
 
Om du väljer "ingen karens" får du som regel sjuk-penning från den 8:e sjukdagen. 
 
Om du väljer 90 dagar får du sjukpenning från den 
91:a dagen.
 
Kontakta Försäkringskassan om du vill ändra din karenstid. Om du väljer en kortare karenstid gäller den inte för en sjukdom du redan har. Du kan inte välja kortare karenstid om du har fyllt 55 år. 
Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir den sjuk-
försäkringsavgift som du betalar till staten. Du kan läsa 
mer om avgifterna på Skatteverkets webbplats, skatteverket.se.
 
Föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning påverkas
inte av att du väljer karenstid.
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