
Skatteträff del 1
Deklarationsinlämning 2021

Sidor med       innehåller länkar 



Innehåll 

• Deklarationstidpunkter

• Bostadsuppskov

• Nyheter på Mina sidor

• Byråanstånd

• Nytt från Bolagsverket



Inkomstdeklaration 1 ‒ tidpunkter

Sista dagen att skaffa digital brevlåda 25 februari

Deklaration kommer till din digitala brevlåda 3‒9 mars

E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 öppnar 16 mars

Sista dagen att godkänna deklarationen digitalt för 
skatteåterbäring i april 30 mars

Utbetalning till dem som godkände senast 30 mars 7‒9 april

Sista dagen att deklarera 3 maj

Utbetalning till dem som deklarerade senast 3 maj 8–11 juni

Sista dagen att betala kvarskatt 12 november

https://www.skatteverket.se/privat/deklaration.4.2b543913a42158acf800013508.html


Inkomstdeklaration 1 

• Huvudblanketten
‒ underlag för fastighetsskatt för 

elproduktionsenhet vattenkraftverk 
har sänkts till 0,5 %

• Bilaga K5, K6 och K9
‒ taket för det maximala  

uppskovsbeloppet har höjts 
till 3 miljoner kronor



Ansökan om bostadsuppskov i efterhand

• Skatt på bostadsuppskov (uppskovsränta) togs bort den 1 januari 2021

• Den som sålt bostad med vinst 2015–2019 kan begära uppskov 
i efterhand i ny e-tjänst Ansökan om bostadsuppskov i efterhand

• Betala uppskovsränta för året efter försäljningen fram till och med 
deklarationen 2021

skatteverket.se » Ansök om bostadsuppskov i efterhand

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/uppskov/ansokombostadsuppskoviefterhand.4.109dcbe71721adafd251a32.html


Swish – höjd beloppsgräns



Inkomstdeklaration 1 – PDF på Mina sidor





Inkomstdeklaration 1 – PDF på Mina sidor



Inkomstdeklaration 2–4 – PDF på Mina sidor



Digital deklarationstjänst för redovisningsbyråer

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/forredovisningsbyraer/digitaldeklarationstjanstforredovisningsbyraer.4.4a4d586616058d860bc7a60.html


Så här gör du som redovisningsbyrå för att 
deklarera digitalt åt din kund

1 Gör deklarationen i ditt skatteprogram, precis som vanligt

2 Skicka in deklarationen via e-tjänsten Filöverföring

4 Kunden signerar deklarationen

3 Kontakta din kund



Byråanstånd

Sök via e-tjänsten Filöverföring  
• öppen 15 februari–3 maj

Lämna deklaration senast den 15 juni 2021 
– gäller både papper och digitalt

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/forredovisningsbyraer/byraanstand.4.5c1163881590be297b51a80.html?q=byr%C3%A5anst%C3%A5nd
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbusinesses/preliminarytax.4.12815e4f14a62bc048f52d0.html


Påminnelse – Inkomstdeklaration 4

• Många handelsbolag signerar och skickar in huvudblanketten i onödan
‒ endast ca 20 % av handelsbolagen behöver lämna in den

• Huvudblanketten ska bara lämnas av handelsbolag som ska betala  
‒ fastighetsskatt/fastighetsavgift
‒ avkastningsskatt på pensionsmedel 
‒ särskild löneskatt på pensionskostnader

• Bilagorna INK4R, INK4S och INK4DU ska alltid lämnas in
‒ sätt kryss i upplysningsrutan på INK4S om huvudblankett inte lämnas

Bilagorna lämnar du enklast via e-tjänsten Filöverföring

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/filoverforing.4.46ae6b26141980f1e2d5e.html?q=fil%C3%B6verf%C3%B6ring


Våren 2021

Nytt från 
Bolagsverket



Allt fler aktiebolag skickar in sin årsredovisning digitalt. 

2020 var det drygt 17 % som gjorde det. 

Hjälp dina kunder att skicka in digitalt du också! 

Läs mer på bolagsverket.se.

Digital inlämning kan bli obligatoriskt. 

Ett beslut tas av riksdagen under våren.  

Digitala 
årsredovisningar



17

Att företräda någon annan 
i en digital tjänst

”Mina ombud” är ett steg mot en nationell lösning för 

digitala fullmakter. Här är Bolagsverket färdledare 

och arbetet pågår för fullt. 

minaombud.se



Tipsa dina kunder om 
Bolagsverkets app!

Snabbt, enkelt och gratis.

Ladda ner appen i App Store eller Google Play. 



Mer information

• skatteverket.se » Företag 
» Inkomstdeklaration

• skatteverket.se » Privat 
» Deklaration

• Skatteupplysningen 0771-567 567
‒ mejla oss

skatteverket.se/infotraffar

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration.4.133ff59513d6f9ee2ebe38.html
https://www.skatteverket.se/privat/deklaration.4.2b543913a42158acf800013508.html
https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejlaoss.4.71004e4c133e23bf6db800066246.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/informationstraffarochwebbseminarier.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html
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