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NYHETER,
RÅD

OCH TIPS!

Skattedeklarationen får ny adress

Var god vänd!

Skattedeklarationen ska sändas till den deklarations-
adress som står på deklarationsblanketten. Nu ändras 
deklarationsadressen från Östersund till Stockholm. 
Detta behöver du dock inte bry dig om när du använ-
der det bifogade insändningskuvertet. Det går bra att 
lämna flera deklarationer i samma kuvert för olika 
företag och olika perioder.

Eget postnummer = säker adress
Använd deklarationsadressen. Den är snabbast och 
säkrast om du inte lämnar skattedeklarationen via 
Internet.  

Skattedeklarationen har ett eget postnummer. Därför 
är det en mycket säker adress. Deklarationerna 
sorteras redan på inlämningsorten och ligger sedan i 

samma postback ända tills de registreras hos inläs-
ningscentralen.

Kom ihåg frimärket
Kom ihåg att sätta frimärke på kuveret. Posten kräver 
betalt i efterhand om portot inte är betalt. Skatte-
verket löser inte ut ofrankerade försändelser.

Frågor om din deklaration
Har du frågor om din skattedeklaration ska du vända 
dig till skatteupplysningen eller till ett skattekontor. 
Du kan aldrig kontakta inläsningscentralen. Där 
varken kan eller får de svara på några frågor.
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Skriv inte mer än nödvändigt 
i skattedeklarationen

Fyll bara i de belopp som du ska deklarera. Det enda 
tillfälle du ska skriva 0 på en rad är om du inte har 
något att deklarera för månaden. Då skriver du 0 i 
ruta 49 i momsdelen och i rutorna 78 och 88 i arbets-
givardelen. Skriv aldrig 0 på några andra rader. Det är 
bara onödigt och ökar risken för felregistreringar.

Prova skattedeklaration via Internet

Har du enskild firma och e-legitimation kan du börja 
direkt, utan anmälan. Om du inte själv vill deklarera 
kan du utse ett deklarationsombud, men det måste du 
anmäla till Skatteverket. Det kan du göra på vår webb-
plats i e-tjänsten Anmäla behörig person. 

Du måste också anmäla dig till Skatteverket om du 
deklarerar för ett bolag eller förening. Annars vet vi 
inte att du är behörig företrädare. 

Allt fler upptäcker hur enkelt, snabbt och säkert det 
är att deklarera via Internet. Du får automatisk uträk-
ningshjälp och en sekundsnabb kvittens på att vi har 
tagit emot deklarationen. Du är oberoende av blan-
ketten och kan lämna momsdelen för sig och arbets-
givardelen för sig, om du vill. Dessutom slipper du 
frimärke.

Prova själv på vår webbplats. Välj E-tjänster > Skatte-
deklaration. Där hittar du även en anmälnings-
blankett.


