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Synpunkter från Byggnads, Elektrikernas, SEKOs
och Fastighets a-kassor på Skatteverkets
promemoria ”Uppgifter på individnivå i
arbetsgivardeklarationen”
Vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”Uppgifter på
individnivå i arbetsgivardeklarationen” från Skatteverket. Vi lämnar
synpunkter på de delar av promemorian som rör arbetslöshetsförsäkringen
och arbetslöshetskassorna.
I promemorian föreslås att utbetald ersättning för arbete ska rapporteras
månadsvis till Skatteverket. Med ersättning för arbete avses inte bara lön,
utan även socialförsäkringsersättningar. Andra myndigheter samt
a-kassorna föreslås få rätt att ta del av månadsuppgifterna. Den sekretess
som gäller för uppgifterna hos Skatteverket föreslås föras över till
a-kassorna.
Vi tillstyrker de förslag som Skatteverket för fram i sin promemoria.
Utlämnande av uppgifter
Avseende utlämnande av uppgifter till a-kassorna, föreslås dessa inte få
direktåtkomst, utan ska få ta del av uppgifterna genom utlämnande på
medium för automatiserad databehandling. Skatteverket konstaterar att om
den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens (PSFU) förslag att
lägga månadsuppgifterna till grund för beräkning av ersättningsrätt och
ersättningens storlek genomförs, skulle utlämnande på ADB-medium möta
de behov som följer av detta. Vi vill påpeka vikten av att detta är säkerställt,
så att vi inte hamnar i en situation där a-kassorna och de
ersättningssökande drabbas av längre genomströmningstider på grund av
att man måste invänta månadsuppgifter från Skatteverket.

Införande
PSFU föreslog i sitt betänkande att insamling av månadsuppgifter kunde
påbörjas den 1 januari 2017, vilket skulle innebära att a-kassorna kunde
börja använda sig av uppgifterna den 1 januari 2018. Skatteverket föreslår
att insamlingen av månadsuppgifter påbörjas den 1 januari 2018. Det skulle
innebära att a-kassorna, som behöver uppgifter avseende minst 12 månader
tillbaka i sina ärenden, skulle kunna börja använda sig av månadsuppgifterna den 1 januari 2019.
Månadsuppgifterna föreslås inte innehålla uppgifter om arbetad tid, utan
endast inkomstuppgifter. Om a-kassorna ska kunna beräkna ersättning
med endast den sökandes inkomst som underlag, behöver reglerna i
arbetslöshetsförsäkringen ändras. PSFU föreslog i sitt betänkande nya
beräkningsregler för arbetslöshetsersättningen. Det visade sig dock att
förslaget inte omfattade alla typer av ärenden. Nuvarande beräkningsregler
behövde finnas kvar för att a-kassorna skulle kunna beräkna
ersättningsrätten och ersättningens storlek i vissa typer av ärenden.
A-kassorna skulle i många fall vara tvungna att inhämta kompletterande
uppgifter om den arbetade tiden. Förslaget till nya beräkningsregler kändes
ofullgånget.
När införandet nu skjuts fram 12 månader jämfört med PSFU:s förslag till
tidplan, är det vår förhoppning att den tiden används till att utveckla det
förslag till nya beräkningsregler för arbetslöshetsersättning som PSFU lade
fram. Målet bör vara att nya beräkningsregler ska kunna användas i alla
typer av ärenden, så att a-kassorna inte behöver inhämta uppgifter om
arbetad tid. Om detta inte är möjligt bör man istället överväga att, såsom i
Danmark, låta uppgifter om arbetad tid ingå i månadsuppgifterna.
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