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I årets inkomstdeklaration finns det
en del nyheter, både för dig som är företagare och för dig som är löntagare eller
pensionär. På de följande sidorna går
vi jurister på Skattebetalarna igenom
några av dessa.

Nyheter
och tips
för dig som
deklarerar

Text: Erik Wiger och Magnus Bodö
Foto: Shutterstock och Unsplash

HITTA RÄTT

I

denna deklarationsspecial
tar vi upp viktiga belopp och
procentsatser för inkomstår
2019 samt ger tips på avdrag
man kan vara berättigad till.
Vi ger även exempel på
vanliga fel och brister i
deklarationer och hur man
vid osäkerhet ska göra för att undvika
skattetillägg. Slutligen går vi igenom några
nya regler på skatteområdet för inkomstår
2020 som kan vara bra att känna till för att
kunna planera sitt agerande under året.
Under perioden 16 mars till 14 maj
utökas våra öppettider för telefonrådgivning mellan måndag och torsdag klockan 09.00–12.00. Vår erfarenhet är att
medlemmarnas efterfrågan på hjälp brukar
vara som störst under denna deklarationsintensiva period på året.
Hör gärna av er till oss skattejurister om
några frågor skulle uppstå i samband med
deklarationen eller gällande den förtryckta
deklarationsblanketten som Skatteverket
påbörjar utskick av i mars. L

Erik Wiger och
Magnus Bodö.
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I AVDRAGSDJUNGELN
Nya skatteregler
för inkomstår 2019
Under 2019 trädde ett antal nya skatteregler
i kraft. Nedan följer ett urval av dessa. Om
inget annat anges gällde regeln för hela
inkomstår 2019.

Sänkt skatt för pensionärer
Skatten sänktes för äldre genom att det förhöjda grundavdraget förstärktes ytterligare för den
som vid beskattningsårets början hade fyllt
65 år. För den med en månadsinkomst på
25 000 kronor har detta inneburit en skattesänkning på cirka 350 kronor i månaden.

Sänkt bolagsskatt
och begränsning av ränteavdrag
Ett antal ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn infördes samtidigt som bolagsskatten
sänktes från 22 procent till 21,4 procent.
(År 2021 sänks bolagsskatten ytterligare
till 20,6 procent.)

Värdeminskningsavdrag för hyreshus
Nya regler om värdeminskningsavdrag för
hyreshus infördes. Utöver ordinarie avdrag för
värdeminskning får numera ytterligare 12 procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av
under en sexårsperiod från det att hyreshuset
byggts klart.

Höjt tak för yngre personers rutavdrag
Taket för rutavdrag är sedan 1 januari 2019 satt
till 50 000 kronor oavsett ålder på den som
begär avdraget.

Återinförd skattereduktion
för gåvor till välgörenhet, 1 juli 2019
Skattereduktion för gåvor till välgörenhet
återinfördes 1 juli 2019. En förutsättning för att
få skattereduktion är att man under året gett
pengagåvor om minst 2 000 kronor. Endast
gåvor som uppgår till minst 200 kronor per tillfälle till samma gåvomottagare får räknas med.
Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och kan som mest uppgå till 1 500
kronor per år, vilket då förutsätter gåvor om
sammanlagt minst 6 000 kronor.
En förutsättning för att skattereduktion ska
kunna medges är att gåvomottagaren finns
med på Skatteverkets lista över godkända
gåvomottagare.

Särskild löneskatt slopad för personer
över 65 år, 1 juli 2019
Från och med 1 juli 2019 avskaffades den särskilda löneskatten på ersättning som betalas ut
till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. De
nya reglerna gäller ersättning för utfört arbete
som betalats ut efter 30 juni 2019. Ålderspensionsavgift ska dock betalas för dem som är
födda 1938 till 1953.

Sänkta arbetsgivaravgifter för
personer mellan 15 och 18 år
från 1 augusti 2019
Det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter sattes ned på ersättning till
ungdomar som vid årets ingång hade
fyllt 15 år men inte 18 år.
Sunt Förnuft
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Avdragstips inför deklarationen
Det är inte bara viktigt att deklarera
rätt inkomster utan även att göra rätt
avdrag. Nedan tar vi upp ett urval av
sådant som man kan ha rätt att dra
av. En utförligare uppställning av de
olika avdragen och de villkor som
ska uppfyllas för att få nyttja dem
går att finna på Skatteverkets hemsida skatteverket.se under ”Skatteverkets avdragslexikon”.

annan ort än bostadsorten, att du övernattar på arbetsorten, att du har kvar din
ordinarie bostad på hemorten samt att det
till den nya arbetsplatsen är längre bort än
50 kilometer.

Resor till och från arbetet (ar-

teresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Till ökade levnadskostnader räknas
utgifter för måltider och småutgifter samt
utgifter för logi. Du kan få avdrag med
antingen den faktiska utgiftsökningen eller
med ett schablonbelopp.

betsresor). För att få avdrag för resor
med egen bil ska du regelmässigt tjäna
minst två timmar per arbetsdag på
att ta egen bil i stället för att färdas
kollektivt. Vidare måste avståndet
mellan bostaden och arbetet vara
minst fem kilometer.

Resor i tjänsten
Egen bil: 18,50 kronor per mil.
Förmånsbil: 9,50 kronor per mil eller
6,50 per mil för dieseldriven bil.

Trängselskatt vid
tjänsteresor eller
resor till och från arbetet. Oavsett om du
reser med förmånsbil
eller egen bil har du rätt
till avdrag för den trängselskatt som utgår
på dina arbets- eller tjänsteresor.

Parkeringsavgifter, om du tagit bilen
till jobbet och använt bilen i viss omfattning i tjänsten. Om du använt bilen
i tjänsten minst 60 dagar under året och
kört minst 300 mil i tjänsten får du dra av
avgiften de dagar som du använt bilen
i tjänsten. Om du använt bilen minst
160 dagar under året och kört minst
300 mil i tjänsten får du dra av parkeringsavgiften alla dagar du kört till och
från jobbet.
Dubbel bosättning, om du på grund av
ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort
och har behållit en bostad på den tidigare
orten, eller inom ramen för en eller flera
anställningar har arbete som bedrivs på
flera olika platser vilket kräver en övernattningsbostad.

Tillfälligt arbete på annan ort. Med
tillfälligt arbete menas kortvarigt arbete
som i normalfallet pågår under högst två
år samt är tidsbegränsat till sin natur. För
att kunna få avdrag för arbete på annan
ort krävs att du arbetar tillfälligt på någon
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Hemresor, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och du har övernattat på arbetsorten.

Ökade levnadskostnader vid tjäns-

Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitaltillgångar.
Räntor på lån från andra än banker
(räntor på lån hos banken är förtryckt och
därmed inget man behöver fylla i själv,
man behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta).

Räntekompensation, om du har löst
ett bundet lån och fått betala ränteskillnadsersättning.

Tomträttsavgäld. Utgiften behandlas
skattemässigt som en ränteutgift. Arrendeavgift är däremot inte avdragsgillt.

Uthyrning av privatbostad tas upp
i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är
30 procent. Från intäkterna får dock göras
ett schablonavdrag om 40 000 kronor
per bostad. Därtill får för bostads- och
hyresrätter ett extra avdrag göras för den
del av föreningsavgiften eller hyran som
avser den uthyrda bostadsdelen. För småhus och ägarlägenheter består det extra
avdraget i stället av 20 procent av (hela)
hyresinkomsten.

Fördela räntor mellan makar och
sambos, om någon av er inte har tillräckligt höga förvärvsinkomster för att det ska
finnas tillräckligt med skatt att reducera
med hjälp av ränteutgifterna så kan det
vara en bra idé att omfördela en del av
ränteutgifterna till den andra. Likaså när
den ena av er har ett underskott av kapital
som överstiger 100 000 kronor
(30 procent skattereduktion medges
endast upp till 100 000 kronor, därefter
sjunker den till 21 procent).
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Några viktiga datum
för deklarationen av inkomstår 2019

Privat
2 mars	Sista dag att lämna in särskild
fastighetsdeklaration för bland
annat småhus, hyreshus och
ägarlägenheter.
31 mars	Sista dag att lämna din deklaration
digitalt eller via någon av e-tjänsterna för att få skatteåterbäringen
i påskveckan.
4 maj	Sista dag att lämna in inkomstdeklarationen.

Företag
med kalenderår som beskattningsår
1 juli	Sista dag att lämna in inkomstdeklarationen på papper.
3 augusti Sista dag att lämna in inkomstdeklarationen elektroniskt.
Förfallodag för slutlig skatt att betala är cirka
90 dagar efter slutskattebeskedet.

Kostnadsränta
skattekonto
För att undvika kostnadsränta på ditt skattekonto kan du göra en fyllnadsbetalning
före ett visst datum. För privatpersoner
gäller följande deadlines:
- Skatt att betala över 30 000 kronor ska
vara inbetald senast 12 februari 2020
- Skatt att betala under 30 000 kronor ska
vara inbetald senast 4 maj 2020

Löneuttagskrav
i fåmansaktiebolag
Nedan följer de minimikrav på löneuttag
som gäller för att få räkna med lönebaserat
utrymme i deklarationen för inkomstår
2019. Observera att det är löner utbetalda
inkomstår 2018 som styr det lönebaserade
utrymmet för inkomstår 2019. För rätt till
lönebaserat utrymme för inkomstår 2019
krävs …
- under kalenderår 2018 erhållen lön om
minst 600 000 kronor,
… eller …
- erhållen lön under kalenderår 2018 om
minst 375 000 kronor + 5 procent av alla
kontanta löner som bolaget betalat ut under
året.
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln för
inkomstår 2019 är 171 875 kronor.

Belopp och procentsatser
inkomstår 2019
Nedan följer ett urval av belopp och
procentsatser som kan vara bra att ha
koll på inför din privatdeklaration och
bolagsdeklaration.

Privatdeklarationen
Brytpunkt för statlig inkomstskatt
Brytpunkt 1 (20 %) 
504 400 kr
Brytpunkt 2 (25 %) 
703 000 kr
Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den
som fyllt 65 år vid inkomstårets (2019)
ingång
Brytpunkt 1 (20 %) 
547 500 kr
Brytpunkt 2 (25 %) 
733 300 kr
Att brytpunkterna ligger högre för den
äldre gruppen beror på att dessa personer
har ett högre grundavdrag.
Schablonbelopp för diverse avdrag
Reseavdrag med egen bil
18,50 kr/mil
Reseavdrag med förmånsbil, diesel
			6,50 kr/mil
Reseavdrag med förmånsbil,
övriga drivmedel
9,50 kr/mil
Motorcykel/mopedbil
9 kr/mil
Moped
4,50 kr/mil
Cykel
250 kr/år
OBS! Avdrag för arbetsresor medges
endast till den del av kostnaderna som
överstiger 11 000 kronor.

Företagets deklaration
Schablonbelopp
Traktamente inom Sverige
(hel dag) 		
230 kr
Traktamente inom Sverige
(halv dag)		
115 kr
Kostförmån helt fri kost (minst tre mål/
dag).
245 kr
Kostförmån lunch eller middag 98 kr/dag
Frukost
49 kr/dag
Julgåva
450 kr inkl moms
Jubileumsgåva
1 350 kr inkl moms
Minnesgåva
15 000 kr inkl moms
Representation
Avdrag för representationsmåltid medges
endast för förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en
måltid och som är av mindre värde. Exempel på sådan enklare förtäring är läskande
alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor,
bullar, frukt och en enklare smörgås.
Avdrag för enklare förtäring får uppgå
till högst 60 kronor.
När det gäller momsen får du göra
avdrag för den vid representation om
kostnaderna har ett omedelbart samband
med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt
led i affärsförhandlingar eller
vid personalvård. Vissa
beloppsbegränsningar
finns dock även här.

Sunt Förnuft
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Så deklarerar du inkomster från utlandet
Som obegränsat skattskyldig är utgångspunkten att du beskattas för
utländska inkomster, även om inkomsterna också beskattas i utlandet.
I deklarationen ska du ange de utländska inkomsterna omräknat till
svenska kronor.
Om det är fråga om inkomst från

anställning där du arbetat och vistats
utomlands i minst sex månader, ska
du inte skatta för inkomsten i Sverige
förutsatt att du beskattas för den
i det andra landet. Denna bestämmelse kallas för sexmånadersregeln.
Om det är fråga om inkomst från

anställning i annat land där du arbetat
och vistats i minst 12 månader, ska
du inte skatta för inkomsten i Sverige
även om inkomsten är skattefri i det
andra landet. Denna bestämmelse
kallas för ettårsregeln.
Även om en inkomst är undantagen
från svensk beskattning till exempel på
grund av sexmånadersregeln eller ettårsregeln så ska du ändå upplysa om den
under punkten ”Övriga upplysningar”.

Om du ska betala svensk skatt på en

utländsk inkomst som du har betalt
utländsk skatt på har du vanligen rätt
att räkna av den utländska skatten
mot den svenska skatten. Vad som
gäller i den aktuella situationen regleras oftast i ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det andra
landet. Dubbelbeskattningsavtalen
finns att tillgå på Skatteverkets
hemsida. Vanligen får du inte avräkning med mer utländsk skatt än den
svenska skatten på samma inkomst.
Avräkning för den utländska skatten
begär du under punkten ”Övriga upplysningar”.
Om du erhållit utdelning från

utländskt aktiebolag eller värdepappersfond har du i regel betalat
kupongskatt för denna i utlandet
(vanligtvis 15 procent). Kupongskatten kan du begära avräkning för i din
svenska deklaration. Har du betalt
mer kupongskatt än vad avtalet föreskriver så får du endast avräkning
med det belopp som följer av avtalet.
Resten får du begära återbetalning av
hos den utländska beskattningsmyndigheten.

Vanliga fel i deklarationen
Stäm gärna av listan nedan innan du
lämnar in din deklaration.

Fysisk person
(Inkomstdeklaration 1 samt NE- och
N3A-bilagorna)
Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
Glöm inte att återföra preliminärt uppskov om du inte ansöker om slutligt
uppskov.
Glöm inte att eventuell minskning
och ökning av expansionsfonder ska
överföras till huvudblanketten.
Glöm inte att eventuell positiv och
negativ räntefördelning ska överföras
till huvudblanketten.
Kontrollera om periodiseringsfond
ska återföras (obligatorisk turordning
finns).

Juridisk person
(Inkomstdeklaration 2,3 och 4)
Glöm inte att kontrollera om eventuellt
outnyttjat underskott från föregående
år finns.
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Kontrollera om periodiseringsfond

ska återföras (obligatorisk turordning
finns).
Kontrollera att alla ej avdragsgilla
kostnader är återförda.
Kontrollera om andra ej bokförda
intäkter finns.

Undvik skattetillägg genom öppna
yrkanden och noggrannhet
Om du är osäker på huruvida du har
rätt till ett specifikt avdrag råder vi dig
att under ”övriga upplysningar” noggrant
ange vad avdraget avser.
På så vis kan du undvika att påföras
skattetillägg i händelse av att Skatteverket kommer fram till att avdraget är
felaktigt. Upplysningen ska vara tillräckligt
detaljerad för att Skatteverket ska kunna
lägga den till grund för sin bedömning av
avdraget, eller i vart fall kunna konstatera
att det behövs mer information för en
korrekt bedömning. Så länge upplysningen är tydlig nog anses man ha gjort ett så
kallat öppet yrkande, och då riskerar man
inte att drabbas av skattetillägg även om
avdraget inte skulle medges.

Nya skatteregler
för inkomstår 2020 (urval)

Den 1 januari 2020 trädde flera skatteändringar i kraft.
Nedan följer ett urval av dessa.

Avskaffad värnskatt
Avskaffandet innebär att den högsta marginalskatten
på förvärvsinkomster sänks med 5 procentenheter.

Sänkt skatt för personer över 65 år
Grundavdraget har höjts för personer som vid årets ingång fyllt
65 år och har förvärsinkomster som överstiger 17 000 kronor
per månad.

Ändrad skattebefrielse på
viss användning av diesel
Den skattebefrielse som finns på diesel som förbrukas i andra
motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar
samt i skepp och vissa båtar sänks. Skattebefrielse från
koldioxidskatten medges sedan årsskiftet med
1 930 kronor per kubikmeter. Det ska jämföras med befrielsen
på totalt 2 430 kronor per kubikmeter vilket gällde under andra
halvåret 2019.

Höjd trängselskatt
Trängselskatten höjs för Stockholms innerstad och
Essingeleden. Nytt är också att trängselskatt tas ut
under första veckan i juli och dag före vissa helgdagar.

Krav på elektronisk betalning
för rätt till rut- och rotavdrag
Rätt till rot- och rutavdrag förutsätter att betalning
skett elektroniskt.

Förväntad men ej ännu beslutad
förändring gällande uppskovstak
Under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020 är uppskovstaket på
1,45 miljoner kronor vid vinst på försäljning av bostad borttaget.
Denna period löper alltså ut under 2020. Regeringens avsikt är inte
att förlänga denna period men inte heller att återgå till det uppskovstak om 1,45 miljoner kronor som gällde tidigare. I stället aviserar
regeringen i budgetpropositionen för 2020 en höjning av taket för uppskov
till 3 miljoner kronor. Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2020 och gälla
för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Vad Skatteverket granskar särskilt i år
Varje år brukar Skatteverket särskilt granska vissa branscher och i år
är det städ- och transportbranschen som är i fokus med insatser mot svartarbete och andra brott i arbetslivet.
När det gäller företag i övrigt granskas särskilt privata kostnader och oredovisade förmåner.
Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter för
att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Sedan folkbokföringsbrottet infördes har Skatteverket gjort cirka 300 brottsanmälningar och
förundersökningar har inletts i flertalet av de fallen.
När det gäller internationell beskattning kontrolleras flera olika företeelser, bland annat skenutvandring samt innehav av kapitalförsäkringar.
Arbetet mot penningtvätt intensifieras också genom att Skatteverket fått
tillgång till fler verktyg för att utreda misstänkta transaktioner.
Sunt Förnuft
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