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Deklarationen 2020

• 8,1 miljoner personer ska deklarera i år

• 3,6 miljoner på pdf till digitalt brevlåda 4-11 april

• 4,5 miljoner på papper till bostaden 13 mars-15 april

• 17 mars första dagen att deklarera

• 31 mars sista dagen att godkänna deklarationen för pengar till påsk

• 4 maj sista dagen att deklarera



Nyheter

• Inga kontrolluppgifter på lön och pension 

• Public service-avgift på skattebeskedet

• Skattereduktion för gåva

• Höjt RUT-avdrag



17 mars öppnar digitala deklarationen

Alla kan deklarera digitalt

• e-tjänst, app, sms och telefon

Fördelar

• Möjlighet till skattepengar i april

• Fler uppgifter förifyllda

• Uppdateras löpande med nya/ändrade uppgifter

• Kvittens

• Automatisk skatteuträkning

• Deklarera och betala samtidigt

• Anmäla bankkonto för skatteåterbäring



Skattepengar i april

Godkänn deklarationen digitalt utan ändringar eller tillägg senast 31 mars 
så kan du få pengarna 7-9 april.

4,2 miljoner kan godkänna och få pengar tillbaka

27 miljarder kronor



Skattepengar i juni

• Deklarera senast 4 maj så kan du få dina pengar 9-12 juni

• Ändringar och tillägg i e-tjänsten



Lämna pappersdeklaration

• Posta deklarationen

• Lämna på servicekontor
‒ Ordinarie öppettider

• Brevinkast
‒ Cirka 55 orter

• Vad gäller för mig?
‒ skatteverket.se/pappersdeklaration 



Ändra och lägga till uppgifter

• Försäljning av värdepapper: 460 000 personer

• Försäljning av bostad: 280 000 personer

• Företagare: 1,4 miljoner personer

• Reseavdrag

• Dubbel bosättning

• Uthyrning bostad

• Utländska inkomster

• Kryptotillgångar



Hjälptjänster för ändringar och tillägg

skatteverket.se

• Försäljning bostad: Förbättringsutgifter

• Försäljning aktier: Omkostnadsbelopp

• Företagare: Förenklat årsbokslut

• Reseavdrag

• Uthyrning av privatbostad

• Utländska utdelningar och ränteinkomster

• Guide: deklarera för tjänster och gig

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/avdragforrenoveringarochnybyggnation.4.6d02084411db6e252fe80009228.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/deklareraaktierochovrigavardepapper/omkostnadsbelopp.4.12815e4f14a62bc048fa7bc.html?q=omkostnadsbelopp
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/forenklatarsbokslut.4.58a1634211f85df4dce800010731.html?q=F%C3%B6renklat+%C3%A5rsbokslut
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/bilochtrafik/avdragforresortillochfranarbetet.4.3810a01c150939e893f25603.html
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad.4.233f91f71260075abe8800033479.html?q=uthyrning+bostad
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/internationellt/deklarerainkomsterfranutlandet.4.71004e4c133e23bf6db8000109217.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/delningsekonomi/saljatjansterochgigga/guidedeklarerafortjansterochgig.4.6bef7d451695d90def4495c.html


Skatti



Mina sidor

• Uppgifter om lön och pension

• Så deklarerade jag förra året

• Har jag deklarerat?

• Begära anstånd

• Anmäla konto

• Tips om hjälptjänster 

• Betala skatt



Skatt att betala

• Swish eller bankgiro

• Belopp framgår av skattebeskedet och e-tjänst/app

• De flesta som ska betala får skattebeskedet i augusti och skatten ska 
då betalas i november



Kontroll

• Försäljning bostad

• Försäljning värdepapper

• Avdrag i tjänst, t.ex. reseavdrag 



Kom ihåg!

• 17 mars öppnar deklarationen

• 31 mars sista dag att godkänna deklarationen digitalt för pengar i april

• 4 maj sista dag att deklarera

• Pengar i april betalas ut 7-9 april

• Pengar i juni betalas ut 9-12 juni

• Kvarskatt ska betalas senast 12 november

• Kontrollera uppgifterna i din deklaration

• Anmäl bankkonto – 820 000 har inte anmält



skatteverket.se/deklaration


