
Deklarationsseminarium 2019



Så många ska deklarera

• 8 miljoner förifyllda deklarationer

• 3 miljoner deklarationer skickade till digital brevlåda 7-8 mars

• 5 miljoner deklarationer på papper skickas ut 15 mars-15 april

• 6 miljoner kan godkänna sin deklaration (varav 4,1 har pengar att få 

tillbaka)



19 mars öppnar digitala deklarationen

• Alla kan deklarera digitalt

– E-tjänst, app, telefon, sms

• Fördelar

– Möjlighet till skattepengar i april

– Fortlöpande uppdaterad 

– Mer interaktiv hjälp

– Bekräftelse genom kvittens

– Deklarera och betala på samma gång

– Anmäla bankkonto



Nyheter

• Fler får skattepengar tidigare ‒ april och juni

• Deklarera och betala på samma gång ‒ Swisha in kvarskatten

• Fler företagare kan deklarera helt digitalt

• Digitala medarbetaren Skatti svarar på skattefrågor

• Skattereduktion för fackföreningsavgift



Skattepengar tillbaka

• Skattepengar i april

– Godkänn digitalt utan ändringar/tillägg senast 2 april 

så kan du få pengarna 9-12 april

• Skattepengar i juni

– Deklarera senast 2 maj så kan du få dina skattepengar

i juni (4-7 juni), d.v.s. även den som väljer papper



Ändra eller lägga till uppgifter

• Försäljning av värdepapper: 485 000

(ISK 2 261 265 jmf med 2,1 miljoner 2018) 

• Försäljning av bostad: 260 000

• Näringsverksamhet: 1 366 000



Hjälptjänster på skatteverket.se

• Försäljning värdepapper: Omkostnadsbelopp 

• Försäljning bostad: Vinst/förlust, förbättringsutgifter och uppskov

• Avdrag: Reseavdrag

• Deklarationsfrågor: Skatti, digital medarbetare



Mina sidor

• Har deklarationen kommit in?

• Hur deklarerade jag förra året?

• Hur skickades min deklarationen (digitalt/papper)?

• Är min deklaration klar eller granskas den fortfarande?

• Jag hinner inte ‒ begär anstånd



Lämna pappersdeklaration

• Posta deklarationen

• Lämna på servicekontor

– Ordinarie öppettider

• Brevinkast

– Ca 60 orter

• Vad gäller för mig?

– skatteverket.se/pappersdeklaration



Kontroll

• Avdrag tjänst, t.ex. resor till och från arbetet

• Försäljning av värdepapper

• Försäljning av bostad

• Uthyrning av privatbostad

• Kryptotillgångar

• Rot-/rutavdrag



Viktiga datum

• 19 mars öppnar deklarationen

• 2 april sista dagen att godkänna deklarationen, 

utan ändringar eller tillägg för att få pengar i april

– Pengar i april betalas ut 9-12 april

• 2 maj sista dagen att deklarera

– Pengar i juni betalas ut 4-7 juni

• Kvarskatt ska betalas senast 12 november




