
 
 
 Arbetsgivarfrågor 
 Nr 16 
  December 2006 
 
 
 
Krav på personalliggare för särskild skattekontroll av caféer m m 
 
Erbjudande om rabatt enligt samköpsavtalet mellan Li, DLF och 
KTF 
 
 
Krav på personalliggare för särskild skattekontroll av caféer m m 
 
Fr o m den 1 januari 2007 är alla som bedriver restaurangverksamhet skyldiga att föra 
en personalliggare. Med restaurang avses även bl a café, personalmatsal samt pizzabu-
tiker och andra liknande lokaler där man kan hämta/köpa mat.  
 
Personalliggare skall föras löpande och för varje dag.  Både anställd och inhyrd per-
sonal samt oavlönade personer, t ex praktikanter, skall antecknas. Personal från ett 
annat företag som tillfälligt utför t ex ett reparationsarbete behöver däremot inte föras 
in i personalliggaren. 
  
Av liggaren skall framgå  

• företagets namn och organisationsnummer  
• namn och personnummer på dem som arbetar den dagen  
• klockslag då arbetspassen börjar och slutar (med arbetspass menas en samman-

hållen arbetstid inklusive tid för normala pauser och matraster). Om en person 
har flera arbetspass under ett dygn skall personen antecknas på nytt varje nytt 
arbetspass. 

  
Personalliggare får föras manuellt eller elektroniskt.  
 
En personalliggare som förs manuellt skall vara inbunden. Uppgifterna i en sådan per-
sonalliggare skall antecknas med beständig skrift (kulspetspenna e d). Sidorna i per-
sonalliggaren skall vara numrerade i förväg. Om en rättelse/ändring görs i personal-
liggaren, skall det antecknas vid vilken tidpunkt och av vem rättelsen gjorts. Personal-
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liggare (SKV 605) kan beställas kostnadsfritt via Skatteverkets beställningstjänst (se 
http://www.skatteverket.se/personalliggare eller per tel 020-567 000, direktval 7618). 
 
En elektronisk personalliggare skall på begäran omedelbart kunna skrivas ut på papper 
och tillhandahållas Skatteverket. Utskriften skall kunna omfatta en eller flera dagar. 
Om en elektronisk personalliggare för en verksamhet förvaras på annat ställe än i 
verksamhetslokalen skall den på begäran kunna tillhandahållas omedelbart i verksam-
hetslokalen och endast omfatta personal som arbetar där. Dataprogrammet för den 
elektroniska liggaren måste dessutom vara av samma typ som till exempel ett bokfö-
ringsprogram. Alla händelser måste loggas så att det framgår när och av vem en änd-
ring är gjord. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller liknande pro-
gram. 
 
En personalliggare/uppgifterna i personalliggaren skall sparas i två år efter utgången 
av beskattningsåret (som oftast är detsamma som inkomståret eller räkenskapsåret).  
 
Skatteverket kan besluta om besök i verksamhetslokalen för att kontrollera att de som 
arbetar finns antecknade i liggare. Verket har då rätt att kräva att de som arbetar iden-
tifierar sig.  
 
Den som inte för personalliggare på föreskrivet sätt riskerar att få betala en kon-
trollavgift om 10 000 kr. Om skattemyndigheten påträffar personer som inte finns an-
tecknade får verket dessutom ta ut en kontrollavgift om 2 000 kr för varje sådan per-
son.  
 
Undantag 
Den som driver enskild verksamhet eller ett fåmans- eller handelsbolag och endast 
arbetar själv eller tillsammans med endast make eller barn under 16 år behöver inte 
föra någon personalliggare.  
 
Inte heller om den verksamhet som omfattas av skyldigheten att föra personalliggare 
står för mindre än tjugofem procent av den totala omsättningen i ett företag behöver 
någon liggare föras. Därmed torde i vart fall de flesta personalmatsalar undantas.  
 
  
Frågor 
Den som har frågor om personalliggare kan ringa och prata med någon av Skattever-
kets s k skatteinformatörer på tel 031-743 60 60, 040-14 70 60 eller 0500-46 60 60.  
 
 

http://www.skatteverket.se/personalliggare
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Erbjudande om rabatt enligt samköpsavtalet mellan Li, DLF och KTF 
 
Li:s medlemsföretag och anställda i Li:s medlemsföretag får rabatt vid inköp av vissa 
varor och tjänster enligt ett samköpsavtal i samarbete med Dagligvaruleverantörernas 
Förbund, DLF, och Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF. Samköpsavtalet går 
att finna på Li:s hemsida http://www.li.se/dokument/om_li/Samkopsavtal_060207.pdf  
 
Till de rabatter som erbjuds i samköpsavtalet kan nu ytterligare ett erbjudande fogas; 
ett kampanjerbjudande från Telenor (se bilagor till detta cirkulär). Den som vill utnytt-
ja erbjudandet hänvisar till ramavtalsnummer 1469-DLF Samköp. Eventuella frågor 
hänvisas till Telenors kundtjänst 0200-15 90 75.  
 
 
 
* * * 
 
 
Samtliga cirkulär finns på vår hemsida www.li.se. Det finns också möjlighet att få 
våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post (se cirkulär nr 3/2006). 
 
Med vänlig hälsning 
Livsmedelsföretagen 
 
 
 
Lars Dicander 
 

 

http://www.li.se/dokument/om_li/Samkopsavtal_060207.pdf
http://www.li.se
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Prisbilaga 
Telenors avtal med DLF  Avtalsnummer 1469 
 

Telenors avtal med DLF ger: 
7,5 % rabatt på ordinarie abonnemangs månadsavgifter 
25 % rabatt på utvalda tjänster & tilläggstjänster 
Rabatt på utvalda Datatjänster 

 
Priserna nedan är rabatterade enligt ovan. 
 
Anslutningsavgift per abonnemang  200 kr 
 

 
DLF Låg Tjänster (avgift per abonnemang och månad 
Månadsavgift 0   mån abonnemang 91 kr 
Månadsavgift 12 mån abonnemang 82 kr* 
Månadsavgift 24 mån abonnemang 73 kr* 
Alla nät dygnet runt      0,63 kr 
Pris per SMS       0,63 kr 
Startavg.       0,63 kr 
DLF Kollega 
Månadsavgift 0 mån abonnemang   138 kr 
Månadsavgift 12 mån abonnemang 119 kr* 
Månadsavgift 24 mån abonnemang 110 kr* 
Alla nät dygnet runt        0,63 kr 
Inom företaget                                     0 kr 
Pris per SMS         0,63 kr 
Startavg         0,63 kr 
Startavgift inom företaget                     0 kr 
DLF FastPris Mini 
Månadsavgift 0 mån abonnemang   277 kr 
Månadsavgift 12 mån abonnemang 249 kr* 
Månadsavgift 24 mån abonnemang 230 kr* 
Minutpris inom Telenor             0 kr 
Minutpris fasta nätet             0 kr 
Till annan mobiloperatör        0,63 kr 
Pris per SMS         0,63 kr 
Startavg. inom Telenor 
och fasta nätet             0 kr 
Startavg. annan operatör       0,63 kr 
 

EuroVoice, månadsavgift  0 kr 
EuroText, månadsavgift  0 kr 
EuroData, månadsavgift  0 kr 
EuroFax, månadsavgift  15 kr 
EuroFax Pro, månadsavgift  23 kr 
Europaroaming   71 kr 
InterCall  20% rabatt  15 kr 
NordicCall   15 kr 
Mobil Grupp   23 kr 
Mobil Hänvisning  11 kr 
SMS Pluspaket – SMS 30  12 kr 
SMS Pluspaket – SMS 90  30 kr 
Telenor Mail 20Mb  15 kr 
SMS Sändare Låg  75 kr 
Push to Talk ”all you can eat” gr. 10 64 kr 
Fastnätsnummer  98 kr 
Trafikspecificerad faktura  135 kr/år 

 
Valmöjlighet finns vilka tjänster man väljer till. 

DLF FastPris* Tilläggstjänster Data (avgift per abonnemang & månad 
Månadsavgift 0 mån abonnemang   554 kr 
Månadsavgift 12 mån abonnemang 517 kr* 
Månadsavgift 24 mån abonnemang 480 kr* 
Alla nät dygnet runt             0 kr 
Pris per SMS              0 kr 
Startavg.              0 kr 

 
*Nationella röstsamtal inom alla nät, startavgift på 
nationella röstsamtal, nationella SMS och MMS, samtal till 
och från EuroVoice och vidarekoppling ingår till ett värde 
av 5999 kr per månad. Betalsamtal och Videosamtal ingår 
ej. Roaming, d vs samtal i utlandet  är inte inkluderat i 
FastPris. 
 

Data 50 Mb                 133 kr 
Data 200 Mb        244 kr 
Data FastPris             298 kr  
Blackberry Web Client  194 kr 

 
Valmöjlighet finns vilka tjänster man väljer till. 
Övriga tilläggstjänster gäller enligt ordinarie prislista. 

Det Trådlösa Kontoret (tilläggstjänst per 
abonnemang och månad) 
Det Trådlösa Kontoret         147 kr 

 
I tjänsten ingår följande tilläggstjänster: 
Fastnätsnummer, Mobil Grupp, Mobil Hänsvisning och 
InterCall, enligt priser ovan 

 

 

 
 

*Abonnemanget återgår till månadskostnaden för 0 månaders när bindningstiden löper ut, 
om abonnemanget inte förlängs ytterligare. 

Eget telefonnummer till 
företagskundtjänst: 

0200-15 90 75 


