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Betalt för drivmedel vid bilförmån 
 
På arbetsgivardeklarationen från februari 2021 ska nettoavdrag för drivmedel vid bilförmån redovisas i ett 
eget fält på arbetsgivardeklarationen. 
 
Om nettoavdrag för drivmedel inte tillämpas behöver man inte göra någonting.  
 
 
Denna beskrivning är för er som redan hanterar nettoavdrag för drivmedel vid bilförmån. 
Om man inte har satt upp denna hantering tidigare men nu behöver en löneart för nettoavdrag för drivmedel 
vid bilförmån följer man istället dokumentet Korrigering drivmedelsförmån vid nettoavdrag. 
 
Dokumenten finns på vår hemsida under Entré – Frågor & svar – Lön. 
 
 
 
En ny ackumulator AGD_098 kommer att skickas med i uppdateringen av Entré som kommer att finnas 
tillgänglig i månadsskiftet januari/februari (vilket betyder ytterligare en uppdatering efter 
årsskiftesuppdateringen 5.8.4065).  
 
Efter att Entré är uppdaterat kan man följa denna instruktion. 
 
Det behövs också ett nytt XML-schema för AGI när Entré är uppdaterat. 
Se sidan 4 - 5 för hjälp med detta. 
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För att koppla lönearten för avdrag betalt för drivmedelsförmån gå till Lön – Register och löneinställningar – 
Ackumulatorer – Söka ackumulatorer. 
 

- Stå på ackumulatorn AGD_098 och i den nedre rutan klicka Ny 
- Ange lönearter för nettoavdraget, i vårt exempel 954 
- Ange från-datum 2021-01-01 
- Klicka Ok  

 

 
 

Markera nu ackumulator ADG_018. 
- I den nedre rutan, markera lönearten för korrigering drivmedel 
- Klicka Ändra 
- Sätt ett slutdatum till 2020-12-31 
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Gå nu till Lön – Register och löneinställningar – Lönearter – Söka lönearter. 
- Markera lönearten för korrigering drivmedel, i vårt exempel 496 
- Klicka Ändra 
- Under 4. Löneklasser, byt till Arbetsgivaravgift förmån 

o Inte Arbetsgivaravgift bensinförmån 
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Hämta nytt XML-schema för AGI med ”Betalt för 
drivmedel vid bilförmån 
 
Innan detta görs måste Entré vara uppdaterat till version 5.8.4089 eller högre. 
 

- Välj nedan rutin: 

 

 
 

- Klicka på ”Import” 

 

 
 

- Klicka ”OK” i de följande 2 dialogrutorna: 
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- Markera raden nedan och klicka sedan ”OK” 

 

 
 

- Svara ”Ja” på nedan fråga 

 

 
 
Klart. 
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