
Inkomstdeklaration 1 2014Inkomståret 2013

Inkomster - Tjänst
1.1 Lön, förmåner, 
     sjukpenning m.m.
1.2 Kostnads-
      ersättningar

2.2 Tjänsteresor

1.3 Allmän pension och       tjänstepension m.m.
1.4 Privat pension 
     och livränta
1.5 Andra inkomster       som inte är pen-      sionsgrundande
1.6 Inkomster, t.ex. 
      hobby, som du 
      själv ska betala 
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Avdrag - Tjänst

Inkomster - Kapital

8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, 
K10, K12 avsnitt B 

 och K13.

8.1 Ränteutgifter m.m.       Förlust från bilaga 
 K4 avsnitt C m.m.
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1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A  och K13

Person-/organisationsnummer

Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. Ange belopp i hela kronor (utan ören).

8.2 Förvaltningsutgifter      Du får avdrag endast för den del som  överstiger 1 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 

2.1 Resor till och från arbetet       Du får avdrag endast för den del som  överstiger 10 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust från bilaga
K4 avsnitt D, 
K10A, K12 avsnitt 
E och K15A/B.

8.5 Förlust från bilaga K5 och K6

8.6 Förlust från bilaga K7 och K8 

Avdrag - Kapital

Ange belopp i hela kronor

Underlag för fastighetsskatt

2.4 Övriga utgifter
      Du får avdrag endast för den del som  överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 

Allmänna avdrag

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt
9.1 Skatteunderlag för 

kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för
pensionsförsäkring

3.1 Pensionssparande 
m.m.

Småhus 
hel avgift 0,75 %

Underlag för fastighetsavgift

2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och       hemresor

I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor.

7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad
7.4 Vinst fondandelar m.m.       Vinst från bilaga K4 av-      snitt A och B, K10, 

 K10A, K12 avsnitt 
 B och K13.

7.5 Vinst ej marknadsnoterade       fondandelar m.m. Vinst från       bilaga K4 avsnitt D,       K12 avsnitt E och       K15A/B m.m.

7.6 Vinst från bilaga K5 och K6.      Återfört uppskov från bilaga K2. 

7.7 Vinst från bilaga K7 och K8 

Skattereduktioner 

Småhus 
halv avgift 0,375 %

Deklarera
senast den 5 maj

gärna på 
internet, sms 

eller 
telefon
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www.skatteverket.se
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Småhus/ägarlägenhet:tomtmark, byggnadunder uppförande 1,0 %

Underlag för skatte-
reduktion för gåva

Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån

7.2 Ränteinkomster,
      utdelningar, vinst 

 från bilaga K4 
 avsnitt C m.m. 

7.1 Schablonintäkter

Skatteverket
0771-567 567

FÅMNRV HB

Ange belopp i hela kronor

Ange belopp i hela kronor

Ange belopp i hela kronor

INK1K-1-23-2013P4
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Försäljning
Värdepapper m.m.

Den skattskyldiges namn

K4

Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, 
råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här 
blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration 1. 
Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren 
"Försäljning av värdepapper", SKV 332. Ange belopp i hela krontal.

Datum då blanketten fylls i

Numrering vid flera K4

Inkomstår

Personnummer

* Skatteverket

A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m.

Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp 1 Vinst Förlust
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Summera beloppen på rad 1-9 i 
följande kolumner på varje inlämnad 
blankett =

Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p. 7.4 på Inkomstdeklaration 1. 
OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p. 7.4 ska du 
lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.

Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8.3 på Inkomstdeklaration 1. 
OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p. 8.3 ska du lägga ihop den med summa 
förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.

B. Återföring av uppskovsbelopp

Beteckning på uppskovsaktie
Uppskovsbelopp 
som återförs

För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p. 7.4 på Inkomstdeklaration 1. 
OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från 
fondandelar m.m. i det gula fältet vid p. 7.4 ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med 
dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.

Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i 
broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV 332. Omkostnadsbeloppet 
beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. 
Du kan använda hjälpblankett SKV 2198 om du beräknar omkostnads-
beloppet med genomsnittsmetoden. 

1

-

- Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och 
innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 20 % av försäljningspriset 
(efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, 
optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande.

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 www.skatteverket.se

Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K4-blanketter.

K4M-1-24-2013P4

Erik Larsson  721131-1234

50  MTG B  16 800  16 535  265 
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Försäljning efter utdelning 
av aktier (avknoppning)

Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier? Då ska i 
många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna  
flyttas över till de utdelade dotter bolagsaktierna. Du kan läsa mer om 
hur utdelning av aktier beskattas på sidan 26.

Exempel 8: 
Försäljning av aktier i Modern Times 
Group efter utdelning av aktier

 Erik sålde 50 aktier i Modern Times Group MTG den 
10 oktober 2013 för 340 kr per aktie.

 Försäljningspris
Eriks avräkningsnota visar att  
han har fått 16 800 kr för sina  
aktier (50 aktier x 340 kr) 
– courtage 200 kr =  16 800 kr

 Omkostnadsbelopp
Läs i rutan på nästa sida hur Erik  
beräknat omkostnadsbeloppet. – 16 535 kr

 Eriks vinst blir 265 kr

 Erik för över vinsten på 265 kr  
till inkomst deklarationen (vid punkt 7.4).

16
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DatumBeteckning
Hän-
delse * Antal +/- Totalt antal

Inköpspris 
(+) respektive 
utnyttjat omkost-
nadsbelopp (-), kr

Totalt outnyttjat
omkostnadsbelopp 
för kvarvarande 
värdepapper, kr

Genomsnittligt
omkostnadsbelopp 
för kvarvarande 
värdepapper, kr
8

Genomsnittligt 
omkostnadsbelopp
Inkomstår

Den skattskyldiges namn
Personnummer

Hjälp-
blankett

Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. 
Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV 332.

* Händelse
N    
F    
Köp
Förs 

=  Nyemission
=  Fondemission

=  Försäljning

S
OS
Utd
Förm

=  Split
=  Omvänd split
=  Utdelning av aktie
=  Förmånsbeskattat belopp

=  Byte vid uppköp/fusion
=  Konvertering från skuldebrev till aktier
=  Blankning
=  Övrigt

Byte
Konv
Blan
Övr

Inl
IR
Gåva
Arv

=  Inlösen av aktie
=  Inlösenrätt/säljrätt

Beräkning

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparaseftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för
beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet.
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Hjälpblankett  
SKV 2198

  2013

Erik Larsson    721131--1234

  MTG B  091228  Köp  + 100  100  + 34 700  34 700  347
  101215  Utd    100  – 1 631  33 069  330:69
  131010  Förs  – 50  50  – 16 535  16 534  330:68 
 

         
 CDON  101215  Utd  + 100  100  + 1 631  1 631  16:31

A. Erik köpte 100 Baktier i Modern Times 
Group (nedan kallat MTG) i december 
2009. Han plockar fram sin avräk
ningsnota. På denna står det han be
talade 34 700 kr för akti erna (100 
aktier x 345 kr + courtage 200 kr).

B. Den 15 december 2010 delade MTG 
ut aktier i CDON. Erik fick en aktie i 
CDON för varje aktie i MTG. Utdel
ningen var skattefri, men i stället ska 
omkostnads beloppet delas upp 
 mellan de ursprungliga och de ut
delade aktierna. Av Skatteverkets 
allmänna råd (SKV A 2011:03) fram
går att 4,7 % av omkostnadsbeloppet, 
eller för Eriks del 1 631 kr (34 700 kr 
x 4,7 %), hör till aktierna i CDON. 

 Erik har nu kvar ett omkostnadsbe
lopp på 33 069 kr i MTG (34 700 kr 
– 1 631 kr). Det genomsnittliga om
kostnadsbeloppet är 330:69 kr 
(33 069 kr delat med 100 aktier).

C. Den 10 oktober 2013 säljer Erik 50 
av sina 100 aktier i MTG. Han räknar 
ut sitt omkostnadsbelopp vid denna 
försäljning till 16 535 kr (genomsnitt
ligt omkostnadsbelopp 330:69 kr x 
50 aktier). I avsnitt A på bilaga K4 (se 
 på sidan 16) fyller han i 16 535 kr. 

 Han har kvar ett omkostnads belopp 
på 16 534 kr (33 069 kr – 16 535 kr) 
för de återstående 50 aktierna.

Omkostnadsbelopp – Modern Times Group och CDON

A.

B.

B.

C.
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