
Sammanställning inkomster och utgifter inför självrättelse 

Beskattningsår (inkomstår) 2015 2016 2017 2018 2019 

1.       Inkomster - Tjänst           

1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.           

1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.           

1.4 Privat pension och livränta (Periodiskt understöd)           

1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande           
1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala 
egenavgifter för           

1.7 Inkomst från fåmansföretag som ska beskattas i tjänst           
7.       Inkomster - Kapital           

7.1 Schablonintäkter           
7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K4 avsnitt 
C (marknadsnoterade obligationer, valuta m.m.)           

7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad           

7.4 Vinst fondandelar (marknadsnoterade aktier m.m.)           
7.5 Vinst ej marknadsnoterade fondandelar (övriga 
värdepapper, råvaror m.m.)            
7.6 Vinst från bilaga K5 och K6 (Försäljning av småhus / 
bostadsrätt)           
7.7 Vinst från bilaga K7 och K8 (Försäljning av 
näringsfastighet / näringsbostadsrätt)           
7.       Avdrag - Kapital           
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C 
(marknadsnoterade obligationer, valuta m.m.)           

8.2 Förvaltningsutgifter           

8.3 Förlust fondandelar (marknadsnoterade aktier m.m.)           
8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar (övriga 
värdepapper, råvaror m.m.)            
8.5 Förlust från bilaga K5 och K6 (Försäljning av småhus / 
bostadsrätt)           
8.6 Förlust från bilaga K7 och K8 (Försäljning av 
näringsfastighet / näringsbostadsrätt)           
9.       Utländsk försäkring - Avkastningsskatt           

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring           

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring           



10.       Näringsverksamhet           

10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet           

10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet           
10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet (Överskott CFC-
bolag)           

10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet           
Avräkning utländsk skatt           

Utländsk källskatt           

EU-källskatt på ränteinkomster           
Tillgångar           

Värde vid årets utgång           
* De belopp du anger i rutorna ovan avser enbart kompletterande belopp till din redan inskickade 
inkomstdeklaration.   
** De siffror som framgår vid respektive rubrik avser den ruta på Inkomstdeklaration1 inkomsten ska 
deklareras som.    
*** Alla belopp i sammanställningen ska redovisas i svenska kronor.         
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