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FACKAVGIFT 
 
 
Innan du kan börja använda avdrag för fackavgift och även kontroll- eller mätavgift måste du göra 
följande inställningar först: 
 

Fackavgift - avdrag med procent 
 
Det första du ska göra är att göra tre lönetyper, och detta gör du under: 
Inställningar-Lön-Lönetyper 

 
 

Klicka på Pluset högst upp på sidan till vänster för att skapa en ny lönetyp  
 
Skriv in följande i de olika rutorna: 

 
Klicka sedan på knappen Spara 
 

Gå sedan in på samma lönetyp igen genom att klicka på redigeringspennan  

Klicka först på knappen +Lägg till rad  
 
Börja med att skriva datumet från när avdraget gäller från. 
Sedan skriver du in vilken %-sats som det ska dras från bruttolönen. Du skriver med en punkt mellan 
heltal och deltal, inte med ett kommatecken. Tex 2.4 (ej 2,4) 

 



4 
 

 

Klicka sedan på knappen Spara 
Detta gör du sedan för varje kalenderår 
 

Fackavgift - avdrag lägsta belopp 
 
Därefter ska du göra vilket Lägsta belopp som gäller. 
Klicka på Pluset högst upp till vänster 
Fyll i enligt följande: 

 
Klicka sedan på knappen Spara 
Gå sedan in på samma lönetyp igen genom att klicka på redigeringspennan 
 
Klicka först på knappen +Lägg till rad 
 
Här fyller du enligt nedan, och det lägsta beloppet är vad som står på informationen från det aktuella 
fackförbundet. Om det inte finns ett lägsta belopp, så skriver du in ett öre som i detta exempel så 
behöver du aldrig göra om detta: 

 
Klicka sedan på knappen Spara 
 

Fackavgift - avdrag högsta belopp 
 
Därefter ska du göra vilket Högsta belopp som gäller. 
Klicka på Pluset högst upp till vänster 
Fyll i enligt följande: 

 
 
Klicka sedan på knappen Spara 
Gå sedan in på samma lönetyp igen genom att klicka på redigeringspennan 
 
Klicka först på knappen +Lägg till rad 
 
Här fyller du enligt nedan, och det högsta beloppet är vad som står på informationen från det aktuella 
fackförbundet. Om det inte finns ett högsta belopp, så skriver du in 10,000 kr som i detta exempel, så 
behöver du aldrig göra om detta: 

 
Klicka sedan på knappen Spara 
 

Fackavgift - egen löneart  

(ska ligga på löneartsserien 70000 som har med nettoavdrag att göra) 
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Om det inte redan finns en löneart för Fackavgift så ska du göra enligt följande nedan: (om den redan 
finns är det bra att kolla av att inställningarna stämmer) Lägg på löneart 71900 
 
Klicka på Pluset högst upp till vänster 
Fyll i enligt följande: 

 
 
Nere i funktionen Löneavtal ska du ändra i löneavtalet Alla, och det gör du genom att klicka på 

redigeringspennan bredvid namnet Alla  
Här inne ska du se till att alla inställningar ser ut som på bilden: 

 
Om det inte finns något i modulen Lönetyp/Löneformler, får du upp det genom att klicka på +Ny rad och 
sedan söka upp Fackavgift Procensats 
Konteringen kan vara annan än den som står i detta exempel, kolla med din ekonomiavdelning. 
 
Klicka sedan på knappen Spara 
 
Nu har du gjort alla grunder, och för att få in denna funktion på den anställdes personkort måste du göra 
en ytterligare inställning. 
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Fackavgift - bygga grunden för att öppna funktionen i 
personkortet 
 
 
Lön-Rutiner-Fackavgifter 
 
Se bild nästa sida: 
 

 
 

Här inne börjar du med klicka på Pluset högst upp till vänster på sidan  
Här fyller du i enligt följande enligt bilden, där det finns drop-downs-funktioner hämtar du upp enligt 
bilden också: 

 
 
Klicka sedan på knappen Spara 
 

Fackavgift på personkortet 
 
Nu har det öppnats upp en ny modul i personkortet för Fackavdrag, och den hittar du i modulen Skatt och 
arbetsgivaravgifter till höger. 
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För att kunna lägga upp fackavdrag på den enskilde anställde, så gör du det genom att klicka på rutan + 
Ny rad. 
Här väljer du nu genom att söka upp lönetypen Fackavgift. Du behöver inte sätta startdatum om det ska 
gälla på en gång. Men om den anställde senare inte ska något fackavdrag ska du sätta in slutdatum. 
Klicka sedan på knappen Spara 
 
 

Fackavgift på lönearterna 
 
Allra sist måste du även gå igenom alla lönerter på det löneavtalet den anställde har och kolla igenom så 
att det är markerat för fackavdrag. 
Detta gäller alla lönearter som har med bruttolön att göra, och som ska räknas med till grunden för 
fackavdrag – både lönerter i plus och i minus 
 

 
 
 
Nu är du färdig med fackavgiftsavdrag! 
 
När du nu gör nästa löneberäkning så ska det falla ut som ett nettolöneavdrag: 

 
 
 
 

Kontroll-/Mätavgift 
 
För att få upp detta, så gör du precis som samma process ovan, men använder dig av namnet 
Kontrollavgift istället.  
På nya lönearten för detta använder du dig av nr 71901. 
Kontrollavgiften faller ut på lönearten 71900 för Fackavdrag i löneberäkningen, men med eget och rätt 
belopp på egen rad. 
På lönespecen ligger detta också på två rader, om du inte använder dig av rapporten Komprimerad 
lönespec. På den slås båda raderna ihop till en rad, men med rätt totalt avdrag för både fackavgift och 
kontrollavgift ihop. 
 
 


