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Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB erbjuder service avseende av-

drag för skatt och egenavgifter på all utbetalning från Rättighetsbolaget. 
 

På försommaren varje år utbetalas upphovsrättsersättning avseende; Kabel SVT, TV4, SVT 

Europa, Privatkopiering samt offentligt framförande 

 

Då dessa utbetalningar INTE anses som inkomst av tjänst betalas BRUTTO-beloppet ut vilket 

innebär att mottagaren själv måste betala in SKATT och EGENAVGIFTER till Skatteverket!  

 

(Dessa utbetalningar ska inte förväxlas med utbetalning av upphovsrättsersättningar baserade på 

våra kollektivavtal t.ex. royalties för försäljning av filmer enligt filmavtalet som betalas ut i de-

cember varje år. På dessa drar vi skatt och egenavgifter då de anses som inkomst av tjänst). 

 

Vi har möjlighet, mot en mindre avgift på 100 kronor, att ge frivillig service åt den som erhåller 

ett bruttobelopp på minst 5 000 kr vid varje enskilt utbetalningstillfälle. Vi drar då skatt och 

egenavgifter för direkt överföring till det egna skattekontot.  

 

Observera att detta är en EXTRA service och inte är att förväxla med vanligt 

skatteavdrag. Beloppet tillförs dig som privatperson på ditt skattekonto och 

kommer inte att redovisas på kommande kontrolluppgift. Däremot framgår 

det vid utbetalningstillfället i separat brev. 
 

För att detta ska kunna göras måste vi ha skriftlig begäran om detta. (Om bruttobeloppet under-

stiger 5000 kr verkställs inte avdraget). 

 

 

 

MYCKET VIKTIGT att veta är att: 

 

Inbetalning till enskilt skattekonto hos Skatteverket görs av Rättighetsbolaget omkring den 15 

december varje år. Skatteverket låser då den extra skatteinbetalningen att avse innevarande in-

tjänandeår. Detta för att inte skatteinbetalningen ska härledas till föregående år och därmed re-

sultera i en utbetalning till personen i form av överskjutande skatt.   

 

OM man har kvarskatt från föregående inkomstår som inte är reglerad kan Skatteverket inte 

låsa betalningen till att avse innevarande år utan då anses inbetalningen som en fyllnadsinbetal-

ning och föregående års kvarskatt reduceras med inbetalt belopp. Eventuellt överskjutande be-

lopp utbetalas efter det att kvarskatten betalts. 
 __________________________________________________________________________________________ 
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Egenavgifterna är 28,97 % (2020) för personer upp till 65 år. För personer som är födda mellan 

åren 1938 och 1954 är egenavgifterna 10,21 % (2020). För personer födda 1937 eller tidigare är 

egenavgifterna 0 %. 

 

Skatten på denna ersättning är 29–37 % (beroende på vilken skattetabell du tillhör) om din totala 

årsinkomst är upp till 523 200kr och 49-62 % om din totala inkomst överstiger 523 200kr under 

året. 

 

Skatten och egenavgifterna beräknas på ersättningen från Rättighetsbolaget minus ett 

schablonavdrag på 25 % för de egna sociala avgifterna (man betalar inte skatt och egenavgif-

ter på hela ersättningen utan på bruttoinkomsten efter avdrag för de beräknade egna sociala avgif-

terna). 

 

Se räkneexempel nedan på en person som är under 65 år med årsinkomst max 523 200 kr. 

 

 
Erhållen ersättning i vårt exempel 10 000 

Avgår schablonavdrag 25 % (motsvarande egna avgifter) -2 500 

Underlag för skatt (10000–2500=7500)  

Skatt (30 %) på 7 500   -2 250 

Summa skatt och egenavgift att betala (2500+2250)  

  

Kvarvarande upphovsrättsersättning efter gjorda avdrag         5 250 

  
 

Inbetalning kan göras till ditt skattekonto av dig själv eller av Rättighetsbolaget.  

För ytterligare information om skattekontot se www.skatteverket.se  

Skriv ”inbetalning till skattekontot” i sökrutan. Klicka på länken för information om Skattever-

kets bankgironummer och hur du räknar ut ditt referensnummer (OCR-nummer) som ska använ-

das vid inbetalning.  

 

Om du vill att vi drar av för skatt och egenavgifter ska du fylla i talongen på nästa sida och sända 

in den till rattighetsbolaget@teaterforbundet.se eller via post 

Teaterförbundets Rättighetsbolag 

Box 12710 

112 94 Stockholm 

 

Har du frågor ring 08-441 13 00 och tala med Lotta Lundkvist eller Mia Letfors 

 

Med vänlig hälsning 

Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB 

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
mailto:rattighetsbolaget@teaterforbundet.se
mailto:rattighetsbolaget@teaterforbundet.se
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Avdrag för insättning på personligt skattekonto i samband med utbetalning av upphovsrättsersätt-

ning avseende kabel SVT, TV4, SVT Europa samt ersättning för privatkopiering. 

 

Förutsättning för erbjudandet är att bruttobeloppet är minst 5 000 kr per utbetalningstillfälle. 

Kontot är räntebärande men ej skattepliktigt. Administrationsavgift dras av med 100 kronor 

 

  

 

Namn……………………………………………………………… 

 

Adress…….………………………………………………………. 

 

Postadress………………………………………………………… 

 

Personnr…………………..……………………………………… 

 

   Epost……………………………………………………………… 

 

    

 

 

 

Jag vill att Teaterförbundets Rättighetsbolag drar av 45 % (plus administrationsavgift) på min 

ersättning för direkt överföring till mitt personliga skattekonto avseende utbetalning av upphovs-

rättsersättning från Kabel SVT, TV4, SVT Europa samt ersättning för privatkopiering. 

Uppdraget gäller till dess jag själv skriftligt meddelar att det ska upphöra. 

Jag har informerat mig om Skatteverkets regler vid eventuell kvarskatt enligt ovan. 

 

 

 

Datum och ort………………………………………………… 

 

 

 

Namnteckning………………………………………………… 


