
Deklarationer 2019 

Konstnärsguidens deklarationsexempel 2019 

för inkomstår 2018. 



Innehåll 

Kombinerad inkomst  

Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in 

 Lisa Bergström inkomst av tjänst med royaltyersättning

 Lilja Andersson, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Kombinerad inkomst 

Huvudsakligen inkomst från näringsverksamet kompletterat med inkomst av tjänst 

 Eva Ek, blandad inkomst från tjänst och enskild firma

Inkomst av Näringsverksamhet 

Inkomst från näringsverksamhet 

 Thomas Svensson, enskild firma

 Lena Hansson delägare handelsbolag

Deklarationsvägledning 

Blandad inkomst från tjänst och näringsverksamhet 

 Bruno Grönberg, enskild firma bildkonstnär



Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning 

Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, 
regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar 
som hon redovisar i blankett T1. 

Lisa Bergström har i regel sina konstnärliga inkomster i form av anställd, dvs. inkomst av 
tjänst. Däremellan får hon royaltyersättningar (upphovsrättsliga ersättningar) som hon då får 
redovisa separat. Eftersom de är sporadiska har hon inte något företag och redovisar dem 
därför på blankett T1. Det är den blanketten man ska använda för att deklarera vissa 
förvärvsinkomster som man själv ska betala egenavgifter på. 

Lisa gör en sammanställning över de olika tjänsteinkomsterna samt de upphovsrättsliga 
ersättningarna. Royaltyersättningarna redovisas på blankett T1. Den upphovsrättsliga 
ersättningen på 17 500 kr är att jämställa med en lön som det ska betalas skatt och 
egenavgifter på. I detta fall av mottagaren själv. 

Kostnaden för egenavgifter är avdragsgill. För att inte behöva betala inkomstskatt på ett för 
högt belopp får Lisa göra ett schablonavdrag med högst 25 % på summan 17 500 kr som en 
avsättning till kommande egenavgifter. I deklarationen framgår påförda egenavgifter 1 610 kr 
från föregående år som dras ifrån det tidigare årets medgivna avdrag om 1 725 kr. Det blir en 
differens på 115 kr som redovisas som inkomst (se punkterna B3 och B4 på blankett T1). 

Årets schablonavdrag på 25 % blir 4 403 kr och nettosumman 13 212 kr är den summa som 
anges i ruta 1.6 på inkomstdeklarationen, sid 1. Lisas totala skatt (inkl. egenavgifter) blir 
76 452 kr (vid 34 procent kommunal skatt). Om hon inte hade haft inkomsten på blankett 
T1, hade skatten och egenavgifterna blivit 68 966 kr. Skatt och egenavgifter på vinsten på 
T1-blanketten, som är 17 615 kr, blir alltså 76 452 - 68 966 = 7 486 kr, dvs 7 486/17 615 
= 42 procent.



Sammanställning av tjänsteinkomster samt royaltyersättningar 

Lisa Bergström, inkomster 

Inkomst av tjänst enligt kontrolluppgift
 (av yrkesverksamhet som författare, 
dramaturg, regissör, översättare och lärare) 

Svensk Filmindustri, översättning 15/1-15/2 40 000 

ABF lärare, 1/1-31/3 25 000 
Helsingborgs Stadsteater, dramaturg 1/4-
15/6 50 000 
Folmer Hansen teaterförlag, översättning 
1/7-15/8 45 000 

Bonnierförlagen 5 000 

Artiklar 

Norrbottenteatern 

Regiuppdrag, 1/8-30/10 175 000 

Sveriges Television 

Pjäsförfattare, 1/11-15/12 0 

Delbetalning för text 45 000 

Totalt inkomst av tjänst 385 000 

Upphovsrättsliga/royaltyersättningar 

Norstedts 5 200 

TROMB 12 300 

Totalt royaltyersättningar 17 500 

Redovisas under ruta 1.1 sid 1 inkomstdeklarationen 

Redovisas på blankett T1 i ruta  A1 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Bilaga: ekonomisk sammanställning av kostnader för boende, resor, utgifter. 

Lisa Bergström utgifter/kostnader 

Kostnader för resa till och från 
arbete 
Kollektiva resor i Växjö 6 000 
Resor till och från Helsingborg 
resa 1/4 samt 15/6 1 800 
tåg ToR 
Resa till Luleå 1/8 samt 30/10 2 700 
tåg ToR 
Summa resor till och från arbete 10 500 

Kostnader för tillfällig anställning 
Helsingborg 1/4-15/6 
hyra lägenhet 1,5 mån 5 000 
fördyrande levnadsomkostnader 
11 dygn a 220 kr 2 420 
resor hem varje helg med tåg 5 500 

Luleå 1/8 -30/10 
hyra lägenhet 3 månader 9 000 
fördyrande levnadsomkostnader 
11 dygn a 220 kr 2 420   
resor hem varje helg med flyg 11 000 
Summa dubbelt boende, resor 35 340 

Övriga utgifter 
litteratur/pjäser 4 900 
kontorsmaterial 2 500   
porto 750   
tjänsteresa/logi utlandet 6 500 
fördyr. levnadsomkostn. utlandet 2 095 
datatillbehör 3 500 
skrivare 1 100 
representation 1 200 
kulturevenemang 1 250 
del av mobiltele/bredband 1 500 
hyra del i skrivarlokal 12 000 
summa övriga utgifter 37 295 

Redovisas i I n komstdeklarationen i ruta 2.2, tjänsteresor 

Redovisas i Inkomstdeklarationen i ruta 2.3 (avdrag- tjänst) 

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader i Sverige. 

Fem dagar gånger aktuellt utlandstraktamente för 
respektive land (5 x 419 kr). 

Redovisas i Inkomstdeklarationen i ruta 2.4 (avdrag-tjänst). 
Det är bara den del av avdraget som överstiger 5 000 kr som 
får dras av, så 32 295 kr blir avdragsgillt.

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



www.skatteverket.se

Inkomstdeklaration  1     2019
Inkomståret 2018

På skatteverket.se får du svar 
på de flesta av dina frågor.

OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 
Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp.

Senast den 2 maj 2019 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande 1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Lisa Bergström 
Arenavägen 33 
135 67 Scensta

621221-0000

385 000

13 212

35 340

37 295

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

INK1M-1-27-2018P4

Författare med tjänsteinkomster 
och vissa royaltyersättningar.



Person-/organisationsnummer

2019Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1 Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder   0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande           0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler 1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk 0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk 1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4

621221-0000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Jag har under året haft tillfälliga anställningar på annan ort i min konstnärliga verksamhet och därför haft 
merkostnader för resor, boende mm. Se bilaga.

Lisa Bergström



Inkomst av tjänst
I vissa fall
Inkomstår Datum när blanketten fylls i

Namn Personnummer

T1

Blanketten ska användas av dig som

- haft inkomst av tjänst för vilken egenavgifter m.m.1

  ska betalas 2

Ange belopp i hela kronor.
För hobbyverksamhet används blankett T2. 
Siffror i ring - se upplysningar på sidan 2.

Lisa Bergström

A. Inkomster och utgifter

4. Underskott

1. Lön, arvode, royalty, forskarstipendium, m.m.
(Sjukpenning, se B.7) +

2. Kontanta utgifter -

3. Överskott =

=

Beloppet för du in vid B.1.

Beloppet för du in vid B.2.

1

2

7. Sjukpenning avseende verksamhet som redovisas på
denna blankett

1. Överskott enligt A.3 +

2. Underskott enligt A.4 -

3. Föregående års schablonavdrag för egenavgifter m.m .1 +

4. Påförda egenavgifter m.m.1 enligt slutskattebeskedet 2018 -

5. Överskott/Underskott =

6. Årets schablonavdrag för egenavgifter m.m.1 vid
överskott på raden ovan

Överskott =
Beloppet för du in vid p. 1.6 
på Inkomstdeklaration 1.3

Beloppet för du in vid p. 2.3 
på Inkomstdeklaration 1.

B. Egenavgifter m.m.1  och sjukpenning

8. Resultat

=Underskott

1  Med egenavgifter m.m. avses i denna blankett egenavgifter, allmän löneavgift och särskild
    löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

2  Egenavgifter m.m.1  ska inte betalas på ersättningar för arbete från en och samma utbetalare 
    som sammanlagt under året understiger 1 000 kr. Du ska därför inte redovisa sådana ersätt- 
    ningar på denna blankett. Du ska i stället redovisa dem vid p. 1.5 på Inkomstdeklaration 1. 

3  Dödsbo efter person som avlidit före 2018 ska föra in beloppet vid p. 1.5 (i stället för vid 
p. 1.6) på Inkomstdeklaration 1, eftersom det inte ska betala egenavgifter m.m.1

-

+

3

4

5

6

Fyll gärna i bilagan i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se

621221-0000

17 500

17 500

17 500

1 725

4 403

13 212

1 610

17 615

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

2018

T1M-1-28-2018P4



Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag 
från Konstnärsnämnden  

Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dans-
performance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget bolag, men det projektbidrag 
hon fått från Konstnärsnämnden är skattepliktigt och ska redovisas 
inkomstdeklarationen. 

Eventuellt överskott från projektet redovisas och på den summan ska Lilja betala skatt och 
egenavgifter (motsvarar de arbetsgivaravgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda). I 
Liljas fall finns ett överskott från biljettintäkter. 

Konstnärsnämndens projektbidrag ska inte generera ett överskott utan gå så jämt ut som 
möjligt. Lilja gör en sammanställning över projektets inkomster och kostnader (se bifogad 
bilaga) och redovisar det på blankett T1. Denna blankett är till för de som inte har enskild 
firma eller är delägare i handelsbolag, men som har inkomster av tjänst där egenavgifter ska 
betalas. 

I detta fall ger projektet ett överskott på 5 000 kr som är att jämställa med den ”lön” som Lilja 
fått för projektet. På det överskottet ska Lilja betala skatt och egenavgifter. Kostnaden för 
egenavgifter är avdragsgill. För att inte behöva betala inkomstskatt på ett för högt belopp får 
Lilja göra ett schablonavdrag med  25 % på överskottet som en avsättning för kommande 
egenavgifter. 

Avdraget blir 1 250 kr och nettosumman 3 750 kr är den summa som ska anges i ruta 1.6 
på inkomstdeklarationen INK1 sid 1. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Ekonomisk sammanställning av konstnärligt dans/musik projekt 

Lilja Andersson   
Redovisas på T1 

  
  

Inkomster   
Biljettintäkter    7 500 
Projektbidrag från Konstnärsnämnden 75 000 
Summa intäkter 82 500 

  
Kostnader enl. kvitton 
Hyra lokal     8 000 
Annonser     3 000 
Trycksaker/reklamblad     2 500 
Kostym     5 500 
Arvode dansare    30 000 
Arvode musiker     7 500 
Dekor/Scenografi    11 500   
Teknik      9 500 
Summa kostnader   77 500 

Överskott    5 000 

Projektbidraget från Konstnärsnämnden är totalt på 
125 000 kr. I och med att Lilja inte har godkännande för 
F-skatt (inte har enskild näringsverksamhet) delas 
projektbidraget upp så att i hennes fall 50 000 anses 
höra till eget arbete. Detta betalas ut som lön 
(tjänsteinkomst) och Konstnärsnämnden betalar 
arbetsgivaravgifter samt drar preliminär skatt på denna 
del. Resterande 75 000 kr redovisas som inkomst på 
blankett T1 och nettot är grund för egenavgifter. 

Förs in som utgifter i ruta A.2 på T1 blankett. 

Förs in som inkomster i ruta A.1 på T1 blankett. 

Hade Lilja inte haft biljettintäkter på 7 500 kr hade hon 
istället haft ett underskott på 2 500 kr.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



www.skatteverket.se

Inkomstdeklaration  1     2019
Inkomståret 2018

På skatteverket.se får du svar 
på de flesta av dina frågor.

OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 
Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp.

Senast den 2 maj 2019 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande 1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Lilja Andersson
Dansvägen 15
156 89 Rytma

580415-0000

210 000

3 750

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden 

INK1M-1-27-2018P4

Koreograf/dansare med tjänsteinkomster 
och som tillfälligt erhållit ett projektbidrag 
från Konstnärsnämnden.

Här förs inkomster av tjänst in, i det här fallet inkluderat den 
summa som Lilja angett för eget arbete i det beviljade 
projektbidraget. I Liljas fall 50 000 kr

StefanA
Rektangel

StefanA
Linje  



Person-/organisationsnummer

2019Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1 Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder   0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande           0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler 1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk 0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk 1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4

580415-0000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden 

Jag har under året vid sidan av mina tjänsteinkomster haft ett projektbidrag för ett tillfälligt dans- och musikprojekt.
Projektet redovisas i blankett T1 samt i bifogad ekonomisk sammanställning. Se även bifogat beslutsunderlag från 
Konstnärsnämnden samt rekvisition av projektmedel.

Lilja Andersson



Inkomst av tjänst
I vissa fall
Inkomstår Datum när blanketten fylls i

Namn Personnummer

T1

Blanketten ska användas av dig som

- haft inkomst av tjänst för vilken egenavgifter m.m.1

  ska betalas 2

Ange belopp i hela kronor.
För hobbyverksamhet används blankett T2. 
Siffror i ring - se upplysningar på sidan 2.

Lilja Andersson

A. Inkomster och utgifter

4. Underskott

1. Lön, arvode, royalty, forskarstipendium, m.m.
(Sjukpenning, se B.7) +

2. Kontanta utgifter -

3. Överskott =

=

Beloppet för du in vid B.1.

Beloppet för du in vid B.2.

1

2

7. Sjukpenning avseende verksamhet som redovisas på
denna blankett

1. Överskott enligt A.3 +

2. Underskott enligt A.4 -

3. Föregående års schablonavdrag för egenavgifter m.m .1 +

4. Påförda egenavgifter m.m.1 enligt slutskattebeskedet 2018 -

5. Överskott/Underskott =

6. Årets schablonavdrag för egenavgifter m.m.1 vid
överskott på raden ovan

Överskott =
Beloppet för du in vid p. 1.6 
på Inkomstdeklaration 1.3

Beloppet för du in vid p. 2.3 
på Inkomstdeklaration 1.

B. Egenavgifter m.m.1  och sjukpenning

8. Resultat

=Underskott

1  Med egenavgifter m.m. avses i denna blankett egenavgifter, allmän löneavgift och särskild
    löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

2  Egenavgifter m.m.1  ska inte betalas på ersättningar för arbete från en och samma utbetalare 
    som sammanlagt under året understiger 1 000 kr. Du ska därför inte redovisa sådana ersätt- 
    ningar på denna blankett. Du ska i stället redovisa dem vid p. 1.5 på Inkomstdeklaration 1. 

3  Dödsbo efter person som avlidit före 2018 ska föra in beloppet vid p. 1.5 (i stället för vid 
p. 1.6) på Inkomstdeklaration 1, eftersom det inte ska betala egenavgifter m.m.1

-

+

3

4

5

6

Fyll gärna i bilagan i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se

580415-0000

82 500

77 500

5 000

5 000

1 250

3 750

5 000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden 
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Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 

Eva Ek är född 1954 och fyllde alltså 63 år 2017 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut 
någon allmän pension under 2018 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under hela 2018) 
hade hon fått lägre egenavgifter. 

Hon är författare och föreläsare med enskild firma sedan ett antal år tillbaka. Hon driver 
företaget i ett särskilt inrättat rum i sin villa som är privatbostad. 

Eva har ett särskilt transaktionskonto på banken för ”firmans” pengar. 2018-12-31 finns där 
162 000 kr. Hon får ingen ränta på kontot. 

Eva ska betala 15 860 kr i moms senast 14 maj 2019. Vid årsskiftet 2018-12-31 är detta en 
skuld, som Eva betraktar som en skatteskuld. 

Inkomster 
Eva arbetar deltid som lärare i den kommunala skolan, där hennes lön under 2018 var 120 000 
kr. Dessutom arbetar hon som självständig lärare i en friskola, där hon fakturerar skolan varje 
månad från sin enskilda firma. Under 2018 har hon fakturerat friskolan 122 000 kr. Eftersom 
friskolan hör till det allmänna skolväsendet har hon inte lagt på någon moms på detta belopp. 

Hon har också hållit en del föreläsningar, för vilka hon under 2018 har fakturerat 44 000 kr 
+ 25 % moms. Betalning för den sista fakturan för 2018 som var på 10 000 kr + 25 % moms 
fick hon inte förrän i början av 2019. 

På sina föreläsningar har hon sålt 100 ex av sina böcker för 250 kr/st, dvs för sammanlagt 
25 000 kr + 6 % moms. 

Från förlaget som ger ut hennes böcker har Eva under 2018 fått 100 000 kr i royalty. 6 % 
moms tillkommer. 

Eva Ek har fått sjukpenning från Försäkringskassan med 6 000 kr, varav 4 000 kr avser 
hennes tjänsteinkomst och 2 000 kr avser näringsverksamheten, där hon har valt att ha 7 
karensdagar.  

Eva har fått ett stipendium från Sveries författarfond på 50 000 kr. Detta är skattefritt 
eftersom det är ett så kallat punktstipendium (som man inte kan få mer än högst två år i 
följd). Eva tar inte upp stipendiet någonstans i inkomstdeklarationen. Däremot lämnar hon 
en uppgift längst ner på blankett INK1 om att hon har fått det. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Utgifter 
Eva beräknar att hennes extra utgifter för arbetsrummet (uppvärmning samt en del mindre 
reparationer av det jordade elsystemet) är 6 050 kr under 2018
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Hon har inte bokfört sina resor i företaget på 600 mil, som hon har gjort med sin privata bil, 
utan detta drar hon av i deklarationen med 18.50 kr/mil. Likaså gör hon med traktamentet. 
Hon har gjort tjänsteresor inom Sverige som ger rätt till avdrag för ökade levnadskostnader 
(traktamente) med 10 heldagar à 220 kr. 

Under 2018 har Eva från förlaget som ger ut hennes läromedel köpt 140 ex av sina egna 
böcker för 100 kr/st, dvs för sammanlagt 14 000 kr + 6 % moms. Vid 2018 års början 
hade hon inga böcker i lager. De osålda 40 böckerna (lagervärde 40 st x 100 kr = 4 000 
kr) har hon kvar i lager för att sälja under 2019. 

Under 2018 har Eva bokfört utgifter för kontorsmaterial, telefon i verksamheten, en ny 
skrivare (för under ett halvt prisbasbelopp), resor med tåg, prenumeration på 
facktidskrifter, representation, företagsförsäkring, samt en förseningsavgift för sent 
inlämnad skattedeklaration (625 kr). Sammanlagt är detta 14 125 kr.

Hon har avlönat sin dotter som har fyllt 16 år med sammanlagt 4 500 kr i lön och 
arbetsgivaravgifter. Dottern har hjälpt henne med korrekturläsning. 

NE-blankett sid 1 (årsbokslutets belopp) 
Från det förenklade årsbokslutet för 2018 hämtar hon följande belopp och för in dem i 
rätt rutor. 

B6: Varulagret består av 40 osålda böcker x inköpspris exkl. moms 100 kr = 4 000 kr. 

B7: Kundfordringarna består i sista föreläsningsfakturan för året på 10 000 kr + moms 2 500 
kr = 12 500 kr. 

B9: Kassa och bank består av banktillgodohavandet på 162 000 kr. Någon kontantkassa har 
Eva Ek inte. 

B14: Skatteskulder består i en momsskuld för kalenderåret 2018 på 13 860 kr, som hon 
betalar i maj 2019. 

B10: Eget kapital (tillgångar minus skulder) blir 164 640 kr. 

R1: Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter består i föreläsningar  
44 000 kr + bokförsäljning 25 000 kr + royalty 100 000 = 169 000 kr. Moms tillkommer med 6 
% på bokförsäljning och royalty samt med 25 % på föreläsningarna.  

R2: Momsfria intäkter är vad hon har fakturerat friskolan 122 000 kr. 

R5: Varor, material och tjänster är böckerna hon köpte från förlaget för 14 000 kr. 

R6: Övriga externa kostnader är diverse utgifter enligt ovan 14 125 kr. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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R7: Anställd personal är lön och arbetsgivaravgifter 4 500 kr. 

R11: Bokfört resultat (intäkter minus kostnader) är en vinst på 258 375 kr. Upplysningar om 
årsbokslutet: Eva har gjort det själv, och kryssar därför i nej-rutan. 

NE-blanketten sid 2 (skattemässiga justering av bokfört resultat) 
R12: Resultatet från R11 på sid 1 förs över hit. 

R13: Förseningsavgiften för skattedeklarationen ingår i de bokförda kostnaderna i ruta R6 på 
sid 1, men den är inte avdragsgill och ska därför läggas tillbaka här som en pluspost. 

R17 och R21: Summeringsposter på 259 000 kr. 

R22: Utgifter för lokal i egen bostad 6 050 kr + bilresor 11 100 kr + traktamente 2 200 = 
19 350 kr. Dessa kostnader är inte bokförda, och ingår därför inte i kostnaderna på sid 1. 

R29: Summeringsposten är ett överskott på 239 650 kr. 

R30: Eva har tillgångar minus skulder på mer än 50 000 kr, så hon får utnyttja positiv 
räntefördelning om hon vill, men det är frågan om det lönar sig för henne. Hon avvaktar till 
skatteberäkningen som görs senare. 

R32: Eva har en sex år gammal periodiseringsfond på 14 000 kr som måste återföras i år. 

R33: Summeringspost på 253 650 kr. 

R34: Eva kan avsätta 30 % x 253 650 = 76 095 till periodiseringsfond, men hon avvaktar till 
skatteberäkningen för att avgöra om det lönar sig. 

R35: Summeringspost. 

R40: I förra årets inkomstdeklaration gjorde Eva avdrag för beräknade egenavgifter med 
42 500 kr. Dessa återförs till beskattning här. 

R41: Egenavgifterna som påfördes på slutskattebeskedet var bara 32 500 kr, dvs. 10 000 kr 
mindre. Annorlunda uttryckt kan man säga att avdraget förra året var 10 000 kr för högt, 
vilket nu ska justeras. 

R42: Summeringspost. 

R43: Eva får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med 25 % av beloppet på 
raden ovanför. Det blir 65 912 kr. Det är för mycket jämfört med vad egenavgifterna 
kommer att bli, så det blir ett slags avsättning till obeskattade reserver, som ska återföras till 
beskattning i nästa års inkomstdeklaration. 

R44: Den del av Evas sjukpenning som enligt kontrolluppgiften från Försäkringskassan hör 
till hennes enskilda näringsverksamhet är 2 000 kr. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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R47: Överskottet av näringsverksamheten för Eva är 199 738 kr. 

Evas sjukpenninggrundande inkomst blir 189 238 kr. Det är 10 750 kr mindre än beloppet i 
ruta R47 och beror på att återföringen av periodiseringsfonden inte räknas som en 
sjukpenninggrundande inkomst. Återföringen på 14 000 kr har påverkat beloppet i R47 med 
10 750 kr i och med schablonavdraget för egenavgifter på 25 % som också har gjorts på de 
14 000 kronorna. Pensionsgrundande inkomst är dock 199 738 kr. 

Övriga uppgifter 
2. Eva skriver in 11 100 kr som hon har dragit av för sina bilresor. Beloppet är avdraget i ruta
R22, och här är det bara en upplysning som kan få Skatteverkets granskare att göra en 
kontroll. 

10. Enligt blankett 2196 var kapitalunderlaget (det egna kapitalet enligt B10) i förra årets
inkomstdeklaration 140 000 kr [ruta 1]. Dessutom hade Eva ett sparat fördelningsbelopp på 
38 000 kr [ruta 5]. Hennes kapitalunderlag i den här deklarationen är 178 000 kr [ruta 12a]. 
Fördelningsbeloppet blir 11 552 kr [ruta 13a] och tillsammans med det sparade 
fördelningsbeloppet har hon 49 552 kr i positivt fördelningsbelopp som hon kan utnyttja i 
nästa års deklaration om hon vill. I år avstår hon från räntefördelning (se nästa avsnitt). 

Räntefördelning och periodiseringsfond 
Eva går in på Skatteverkets hemsida och använder skatteberäkningsmodulen och ser att hon 
har 37 % i marginalskatt. Om hon avsätter till räntefördelning blir det 30 % skatt på detta, 
och ”vinsten” blir 37 – 30 = 7 %. Eva bedömer att fördelen med att få en högre 
pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst överväger, så hon avstår från 
räntefördelning. Om hon gör avsättning till periodiseringsfond 
ska detta belopp återföras till beskattning senare, så periodiseringsfond är inte heller någon 
fördel eftersom räntan hon skulle kunna få genom att placera skatteminskningen tills den ska 
återbetalas är alldeles för låg. Sammantaget så avstår hon från både räntefördelning och 
periodiseringsfond

Blankett 2196 
För att Eva ska kunna utnyttja räntefördelning och/eller hålla ordning på sparad 
räntefördelning bör hon fylla i hjälpblanketten 2196. Den ska inte lämnas till Skatteverket, 
men ska sparas för att kunna visas upp vid en eventuell kontroll. Se ovan hur hon har fyllt i 
sid 1. 

Blankett INK1 (huvudblanketten) 
På huvudblanketten hamnar hennes tjänsteinkomst på 120 000 kr i ruta 1.1. på framsidan. Överskotten 
av näringsverksamheten 199 738 kr hamnar på baksidan i ruta 10.1 vänstra spalten. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Momsdeklarationen 
Eva redovisar moms helårsvis och har inte gjort några unionsinterna köp eller försäljningar 
(EU-affärer), så därför får hon vänta tills 12 maj med att lämna momsdeklarationen. Hade hon 
handlat med andra EU-länder hade hon varit tvungen att lämna momsdeklarationen senast 26 
februari.  

A.05: Momspliktig försäljning 169 000 kr (föreläsningar, bokförsäljning och royalty). 

B.10: Moms 25 % på 44 000 kr = 11 000 kr 

B.12: Moms 6 % på 125 000 kr = 7 500 kr. 

E.42: Momsfri försäljning friskolan 122 000 kr. 

F.48: Den ingående momsen på diverse utgifter (28 000 kr) är 3 800 kr. Ingående momsen på 
inköpet av böckerna är 840 kr. Sammanlagt 4 640 kr. 

G.49: Eva ska betala 13 860 kr i moms för inkomståret 2017. 

F.48: Den ingående momsen på diverse utgifter (14 125 kr) är 1 800 kr. Ingående momsen 
på inköpet av böckerna är 840 kr. Sammanlagt 2 640 kr. 

G.49: Eva ska betala 15 860 kr i moms för inkomståret 2018. Beloppet har hon tagit upp 
på sid 1 på NE som skatteskuld i ruta B14.

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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www.skatteverket.se

Inkomstdeklaration  1     2019
Inkomståret 2018

På skatteverket.se får du svar 
på de flesta av dina frågor.

OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 
Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp.

Senast den 2 maj 2019 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande  1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7 Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Eva Ek 
Bokvägen 23 
157 14 Hylla

540817-0000

124 000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Författare med blandad inkomst, tjänst 
och näringsverksamhet samt olika 
momssatster.



Person-/organisationsnummer

2019
Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder  0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande  0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler  1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk  0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk       1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk  0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.
Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4
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199 738
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Inkomst av näringsverksamhet
Enskilda näringsidkare

NE
Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som 
bedriver enskild näringsverksamhet. 

Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna 
Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 
283. Ange belopp i hela kronor.

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m.

Datum när blanketten fylls i

Namn Personnummer

Verksamhetens art

Personnummer redovisningsansvarig 1

Jag har bedrivit passiv 
näringsverksamhet

Självständig näringsverk- 
samhet bedrivs utanför EES

Jag har inte tillämpat regler-
na om förenklat årsbokslut

1 Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten  vid gemensam verksamhet samt vid
  förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. 

Balansräkning/räkenskapsschema

B1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

B2 Byggnader och markanläggningar

B3
Mark och andra tillgångar som inte får
skrivas av

B4 Maskiner och inventarier

B5 Övriga anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

B6 Varulager

B7

B8 Övriga fordringar

B9 Kassa och bank

Kundfordringar

Eget kapital

B10 Eget kapital (tillgångar - skulder)

Obeskattade reserver 2

B11 Obeskattade reserver

Avsättningar 2

B12

Skulder

B13 Låneskulder

B14

B15 Leverantörsskulder

B16

Skatteskulder

Övriga skulder

Avsättningar

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter

R1
Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter

R2

Bil- och bostadsförmån m.m.

R4 Ränteintäkter m.m.

Momsfria intäkter

Kostnader

R5 Varor, material och tjänster

R6

R7 Anställd personal

R8 Räntekostnader m.m.

Övriga externa kostnader

+

-

-

-

-

+

+

+

R3

Upplysningar om årsbokslutet
Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av 
årsbokslutet

R9
Avskrivningar och nedskrivningar 
byggnader och markanläggningar

R10

Avskrivningar och nedskrivningar
maskiner och inventarier och
immateriella tillgångar

-

-

Årets resultat

R11 =
Bokfört resultat
(förs över till sidan 2 R12) (+/-)

Ja Nej

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se

Avskrivningar

2 Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Eva Ek

Författare och föreläsare

540817-0000

4 000

12 500

162 000

169 000

122 000

14 000

14 125

4 500

162 640

15 860

258 375

X
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Personnummer

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat

R13

R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp

R15
Intäkter som inte bokförts men som ska
tas upp

Bokförda kostnader som inte ska dras av +

-

+

R16
Kostnader som inte bokförts men som ska
dras av 

R17 Sammanlagt resultat av verksamheten

-

=

R12 =
Bokfört resultat
(förs över från R11 sidan 1) (+/-)

Min andel som medhjälpande make (+) och
andel till medhjälpande make (-)R20

+

-

Övriga skattemässiga justeringar, kostnader
min andel (t.ex. utgifter för resor till och från 
arbetet)R22 -

R23

R24
Outnyttjat underskott från föregående beskatt- 
ningsår (R48 i föregående års blankett)

R25
Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
enligt blankett N8

Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min 
andel +

-

-

R18
Gemensam verksamhet - överskott redovisad
av annan 3a eller min andel av underskott 3b -

R19 +
Gemensam verksamhet - underskott redovisad
av annan 3a eller min andel av överskott 3b

R21
Min andel av resultatet från verksam- 
heten/erna =

+

Återföring av värdeminskningsavdrag m.m.
vid avyttring av näringsfastighet och s.k. av- 
skattning (skogs- och substansminsknings- 
avdrag redovisas även på N8)R26

R27

R28
Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller 
upphovsmannakonto

R29
Överskott (+)/Underskott (-) före ränteför- 
delning

Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovs- 
mannakonto +

-

=
3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12.

R31

R32 Återföring av periodiseringsfond

R33
Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning
till periodiseringsfond

Negativ räntefördelning (beloppet förs även
till p. 11.2 på INK1) +

+

=

R34
Avsättning till periodiseringsfond, dock högst
30 % av överskott vid R33

R35
Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av
expansionsfond

-

=

R30 -
Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid 
R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)

R36
Ökning av expansionsfond, dock högst överskott 
vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1) -

R37 +
Minskning av expansionsfond (beloppet förs även 
till p. 12.2 på INK1)

R38 -

Egna pensionspremier eller inbetalning på 
pensionssparkonto i näringsverksamheten 
(beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38

R40
Medgivna avdrag för egenavgifter och särskild 
löneskatt föregående beskattningsår

-

+

R41
Påförda egenavgifter och särskild löneskatt
föregående beskattningsår

R42
Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag 
för egenavgifter och särskild löneskatt

-

=

R43
Årets beräknade avdrag för egenavgifter och 
särskild löneskatt -

R44 +
Sjukpenning hänförlig till denna näringsverk- 
samhet

R45 +

Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad 
näringsverksamhet utnyttjat underskott
(beloppet förs även till p. 14.1 på INK1).

R46 +

Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid 
avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt 
och underskott i andelshus

R47
Överskott (+). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.1 
eller 10.3

R48
Underskott (-). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.2 
eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.

=

=
3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representant- 
    redovisning föras in direkt i NE-blanketten

1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt
lastbil som är leasad (hyrd)  i näringsverksamheten
eller som är bokförd som tillgång?

Övriga uppgifter

Ja

2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt
schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet

3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret 
som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp

4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för 
av- och nedskrivning, försäljning och utrangering

5. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 
    minskningsavdrag som finns vid beskattnings-
    årets utgång avseende byggnader

6. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 
    minskningsavdrag som finns vid beskattnings-
    årets utgång avseende markanläggningar

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång

8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 4

9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) 4

10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa
 beskattningsår 4

11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 5

4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta
   R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelnings-
   belopp som sparas till nästa beskattningsår.
5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har 
  kvarvarande expansionsfond.

258 375

625

259 000

259 000

19 350

239 650

11 100
178 000

49 552

14 000

253 650

253 650

32 500

263 650

42 500

65 912

2 000

199 738

540817-0000
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Beräkning
Räntefördelning och expansionsfond
Beskattningsår

Hjälp-
blankett

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas 
eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur 
kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring - se bifogade 
upplysningar på sidan 4.

A. Räntefördelning - kapitalunderlag
Vid denna beräkning ska du använda värdet på dina tillgångar och skulder vid det föregående 
beskattningsårets utgång. Uppgifterna hittar du i föregående års NE-blankett.

1. Tillgångar minus skulder (belopp B10 beskattningsår 2017) +/-

2. Outnyttjat underskott vid föregående beskattningsårs utgång +

3. Övergångspost, beräknades vid 1995 års taxering och är ev.
korrigerad vid 1999/2000 års taxering +

4. Särskild post +

5. Kvarstående sparat fördelningsbelopp från föregående år +

-

-

-

=

6. Icke varaktiga kapitaltillskott under det föregående beskattningsåret
(tillskott av pengar eller tillgångar under 2017)

7. Summa periodiseringsfonder vid föregående beskattningsårs
utgång

8. 78 % av expansionsfonden vid föregående beskattningsårs utgång

9b. Skattemässigt värde av fastigheter, enligt avsnitt C

10b. Hälften av medel på skogskonto och upphovsmannakonto

11a. Negativ justering: t.ex. för privata tillgångar och aktier m.m. 
 eller för ej bokförda skulder, t.ex. ersättningsfond

11b. Positiv justering: t.ex. om en tillgångs skattemässiga värde 
 överstiger bokfört värde eller om periodiseringsfonderna är 
 bokförda och har minskat eget kapital

12a. Överskott (positivt)

13a. Belopp i 12a. x 6,49 % (positivt fördelningbelopp)

13b. Belopp i 12b. x 1,50 % (negativt fördelningbelopp)

14. Sparat fördelningsbelopp (samma belopp som i p. A5)

15a. Positivt fördelningsbelopp

15b. Negativt fördelningsbelopp. Förs till R31 på NE-blanketten 
 och Inkomstdeklaration 1 p. 11.2.

16. Utnyttjat positivt fördelningsbelopp. Förs till R30 på
NE-blanketten och Inkomstdeklaration 1 p. 11.1

17. Sparat fördelningsbelopp, anges på NE-blanketten
Övriga uppgifter p. 10

12b. Underskott (negativt)

Delsumma - före justeringar av eget kapital

Justering av bokfört och skattemässigt värde för fastigheter

9a. Bokfört värde av fastigheter

10a. Bokfört värde av skogskonto och upphovsmannakonto

Summa

Justering av medel på skogskonto och upphovsmannakonto

Summa

Kapitalunderlag

Beräkning av fördelningsbelopp

Övriga justeringar än ovan där bokfört värde avviker från 
skattemässigt värde

-

+

=

+

=

-

+/-

+/-

+/-

+/-

-

+

= +

= -

+

-

+

= +

= -

-

= +

1

2

3

4

6

5

6

7

7

4

8

8

8

140 000

38 000

178 000

178 000

11 552

38 000

49 552

49 552
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Person-/Organisationsnummer

Deklarationsdag

Beräkningsbilaga MOMSD
Årsmoms
OBS! Värdena ska föras över till originalblanketten 
(alternativt lämnas via e-tjänsten för Momsdeklaration).

Momsdeklaration för beskattningsår ska lämnas senast 26 i andra månaden efter beskattningsåret för HB/KB samt för dem som 
haft handel med EU-land. Övriga lämnar momsdeklaration enligt nedan:

Period Inkomstdeklaration lämnas Momsdeklaration lämnas

Fysisk person 2 maj 13 maj eller 26 juni vid byråanstånd

Juridisk person P1. 1 nov 12 nov

P2. 17 dec 27 dec

P3. 1 mar 12 mar

P4. 1 jul 12 jul

Moms att deklarera för Ange endast kronor, ej ören

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms
Momspliktig försäljning som inte
ingår i ruta 06, 07 eller 08

Momspliktiga uttag

Beskattningsunderlag vid
vinstmarginalbeskattning

Hyresinkomster vid frivillig
skattskyldighet

05

06

07

08

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08

Utgående moms 25 %

Utgående moms 12 %

Utgående moms 6 %

10

11

12

+

+

+

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

Inköp av varor från ett annat EU-land

Inköp av tjänster från ett annat
EU-land enligt huvudregeln

Inköp av tjänster från ett land
utanför EU

Inköp av varor i Sverige som
köparen är skattskyldig för

Övriga inköp av tjänster i Sverige
som köparen är skattskyldig för

20

21

22

23

24

D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24

Utgående moms 25 %

Utgående moms 12 %

Utgående moms 6 %

30

31

32

+

+

+

H. Import

Beskattningsunderlag vid import
50

I. Utgående moms på import i ruta 50

Utgående moms

Utgående moms

Utgående moms

60

61

62

+

+

+
E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms
Försäljning av varor till ett annat
EU-land

Försäljning av varor utanför EU

Mellanmans inköp av varor
vid trepartshandel

Mellanmans försäljning av varor
vid trepartshandel

Försäljning av tjänster till näringsidkare
i annat EU-land enligt huvudregeln

Övrig försäljning av tjänster
omsatta utanför Sverige

Försäljning när köparen är
skattskyldig i Sverige

Övrig försäljning m.m.

35

36

37

38

39

40

41

42

F. Ingående moms 

Ingående moms att dra av
48

-

G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid)

Moms att betala eller få tillbaka
49 +/-

=

540817-0000

2019-03-18

Jan 2018 - Dec 2018

169 000 11 000

7 500

122 000

2 640

15 860

Anteckningar

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden ARSMOMS-1

eller

eller

eller

eller

eller

3 dec

15 jan

1 apr

1 aug

17 jun

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid byråanstånd

(elektroniskt)

(elektroniskt)

(elektroniskt)

(elektroniskt)

eller

eller

eller

eller

(papper)

(papper)

(papper)

(papper)

12 dec

17 jan

12 apr

19 aug



1(2) 

Inkomst- och momsdeklaration enskild firma 

Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och komponist. 

Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans- och resultaträkning. Med det 
som utgångspunkt ska Thomas NE-bilaga fyllas i och det skattemässiga resultatet av årets 
näringsverksamhet redovisas. Utöver bokförda intäkter och kostnader har Thomas kostnader 
för resor med egen bil, arbetsrum samt traktamenten vid tjänsteresor som ska tas med som 
kostnader i verksamheten. Kostnader för privat pensionssparande tillkommer också, samt 
avsättning till periodiseringsfond, liksom upphovsmannakonto. 

Thomas har anlitat en redovisningsbyrå för att upprätta sitt förenklade årsbokslut och därför 
sätter de ett kryss i ja-rutan på framsidan av blankett NE, Upplysningar om årsbokslutet. 

På blankett NE sid 2 gör Thomas sina skattemässiga justeringar utöver det underlag som 
kommer från bokföringen på NE sid 1.  

På rad R22 gör han avdrag för arbetsrum i bostad, fördyrande levnadsomkostnader vid turné 
samt resor med egen bil. 

På rad R28 gör Thomas en avsättning till upphovsmannakonto, då han detta år fått höga 
ersättningar för sitt komponerande och vet att han kommande år inte kommer att tjäna lika 
mycket. Under högst 5 år kan han ha dessa pengar på ett särskilt bankkonto och när han tar ut 
pengar därifrån redovisas uttaget det året som en inkomst på rad R27 i blankett NE. 

För att få en inkomst under den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt gör Thomas även 
en avsättning till periodiseringsfond med 50 000 kr. Detta görs på rad R34. Den maximala 
avsättningen är 30 % av överskottet. Avsättningen gör att Thomas hamnar under brytpunkten 
för statlig inkomstskatt. Statlig inkomstskatt skulle inneburit ytterligare 20 % skatt på den del 
av inkomsten som ligger över brytpunkten. 

Avdrag för sitt privata pensionssparande gör Thomas på rad R38. På rad R39 görs ett avdrag 
med 24,26 % på pensionssparavdraget, som utgör en särskild löneskatt på pensionskostnader. 
Denna skatt tillkommer sedan på slutskattebeskedet till hösten, men avdraget görs redan nu. 

På rad R40 och R41 sker en avstämning av vid föregående års inkomstdeklaration medgivet 
schablonavdrag för egenavgifter. Det sker mot de egenavgifter som anges i 
slutskattebeskedet för föregående års inkomst.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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På rad R43 gör årets beräknade avdrag för egenavgiftermed 25 % av beloppet på rad R42. 

Slutligen lägger Thomas till sin ersättning från Försäkringskassan i rad R44. Beloppet på rad 
R47 är Thomas överskott av aktiv näringsverksamhet och redovisas i inkomstdeklaration 1 
(INK1), sid 2, ruta 10.1. 

Enskilda näringsidkare som lämnar momsdeklaration för helår och inte har haft någon handel 
med andra EU-länder ska redovisa momsen senast den 12 maj året efter beskattningsårets 
utgång.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Thomas Svensson     
RESULTATRÄKNING     

Intäkter enl. bokföringen 
Text konto belopp moms Blankett NE 
Utfört arbete moms 25 % 3001 50 000 12 500 R 1 
Utfört arbete moms 6 % 3003 350 000 21 000 R 1 
Utfört arbete ej moms 3004 195 000 0 R 2 
Royalty moms 6 % 3920 85 000 5 100 R 1 
Projektbidrag Konstnärsnämnden 3985 200 000 0 R 2 
Summa intäkter 880 000 38 600 

Kostnader enl. bokföringen 
Text konto belopp moms 
musiktillbehör 4010 12 500 3 750 R 5 
musikinstrument 4011 22 500 4 750 R 5 
musikunderhåll 4012 5 000 2 525 R 5 
inköpta tjänster musik 4601 50 000 5 000 R 5 
agentarvode 4600 10 000 2 500 R 6 
arvode musiker 4600 32 855 0 R 6 
del i replokal 5010 6 000 0 R 6 
övriga lokalkostnader 5090 850 375 R 6 
förbrukningsinventarier 5410 7 400 1 850 R 6 
förbrukningsmaterial 5460 2 500 510 R 6 
resor/Logi 5800 29 500 1 220 R 6 
annonser/marknadsföring 5910 8 500 2 125 R 6 
facklitteratur, noter mm 6020 2 700 675 R 6 
kontorsmaterial 6110 3 200 800 R 6 
telefon/Porto 6200 7 000 1 875 R 6 
försäkringar 6310 6 500 0 R 6 
övriga administrativa kostnader 6991 4 100 900 R 6 
ej avdragsilla adminstr. kostnader 6992 2 500 0 R 6 
räntor lån flygel 8400 9 000 0 R 8 
värdeminskning inv. 7832 10 000 0 R 10 
 Summa kostnader 232 605 28 855 

Proportionering ing. moms 
blandad verksamhet 12 000 – 12 000 R 6 
korrigerade kostnader/moms 244 605 16 855 

Övriga kostnader ej bokförda 
resor med egen bil 
225 mil a 18,50 kr 4 162 R 16 
arbetsrum i egen lägenhet 4 000 R 16 
traktamente turné Sverige R 16 
28 dygn med övernattning 5 880 R 16 
traktamente turné utlandet 
6 dygn med övernattning 3 456 R 16 

Pensionssparande 18 000 R 38 

Antal dagar gånger aktuellt traktamente för 
övernattning i Sverige respektive utlandet 

Enligt kontoplan BAS 2016 K1, gruppkonto med fria 
kontogrupper (finns för nedladdning www.bas.se).  

Projekt b idraget från Konstnärsnämnden totalt på 
200  000 k r. Eftersom han är konstnär med företag 
och godkännande för F-skatt betalas betalas hela 
projekt bi draget ut som en klumpsumma utan avdrag 
för eget arbete. 

Reglerna om proportionering av den ingående 
momsen  för den som har blandad verksamhet 
(momspliktig och momsfri) gör att Thomas får 
lyfta 41 % av den ingående momsen. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

http://www.bas.se/


Thomas Svensson 
BALANSRÄKNING 

Text belopp moms Blankett NE 
Enligt bokföringen 

Tillgångar, inventarier 
flygel, ej värdeminskning 175 000 

gitarr/dragspel 50 000 
värdeminskning 20 % per år – 10 000
nettovärde inventarier 215 000 B 4 

Kundfordringar 
obetalda fakturor till kund 25 000 B 7 

Övriga fordringar 
förutb. kostnader föregående år 12 500 B 8 

Kassa/Bank 
konto Nordea 75 000 B 9 
Summa tillgångar 327 500 

Skulder 
Låneskuld 
lån för flygel 150 000 B 13 

Leverantörsskulder 
obetalda fakturor på inköp 19 500 B 15 

Övriga skulder 
kontokortsskuld 1 500 B 16 

Eget kapital 
Thomas eget kapital 156 500 B 10 

Summa skulder och eget kapital 327 500 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



www.skatteverket.se

Inkomstdeklaration  1     2019
Inkomståret 2018

På skatteverket.se får du svar 
på de flesta av dina frågor.

OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 
Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp.

Senast den 2 maj 2019 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande 1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Thomas Svensson 
Blåsvägen 35 146 
78 Svängsta

580415-0000

75 000

23 500

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

7 500

INK1M-1-27-2018P4

Thomas är frilansande 
musiker och komponist med 
enskild näringsverksamhet.



Person-/organisationsnummer

2019Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1 Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder   0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande           0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler 1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk 0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk 1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4

580415-0000

311 025

18 000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Thomas Svensson



Inkomst av näringsverksamhet
Enskilda näringsidkare

NE
Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som 
bedriver enskild näringsverksamhet. 

Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna 
Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 
283. Ange belopp i hela kronor.

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m.

Datum när blanketten fylls i

Namn Personnummer

Thomas Svensson 
Verksamhetens art

Personnummer redovisningsansvarig 1

Jag har bedrivit passiv 
näringsverksamhet

Självständig näringsverk- 
samhet bedrivs utanför EES

Jag har inte tillämpat regler-
na om förenklat årsbokslut

1 Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten  vid gemensam verksamhet samt vid
  förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. 

Balansräkning/räkenskapsschema

B1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

B2 Byggnader och markanläggningar

B3
Mark och andra tillgångar som inte får
skrivas av

B4 Maskiner och inventarier

B5 Övriga anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

B6 Varulager

B7

B8 Övriga fordringar

B9 Kassa och bank

Kundfordringar

Eget kapital

B10 Eget kapital (tillgångar - skulder)

Obeskattade reserver 2

B11 Obeskattade reserver

Avsättningar 2

B12

Skulder

B13 Låneskulder

B14

B15 Leverantörsskulder

B16

Skatteskulder

Övriga skulder

Avsättningar

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter

R1
Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter

R2

Bil- och bostadsförmån m.m.

R4 Ränteintäkter m.m.

Momsfria intäkter

Kostnader

R5 Varor, material och tjänster

R6

R7 Anställd personal

R8 Räntekostnader m.m.

Övriga externa kostnader

+

-

-

-

-

+

+

+

R3

Upplysningar om årsbokslutet
Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av 
årsbokslutet

R9
Avskrivningar och nedskrivningar 
byggnader och markanläggningar

R10

Avskrivningar och nedskrivningar
maskiner och inventarier och
immateriella tillgångar

-

-

Årets resultat

R11 =
Bokfört resultat
(förs över till sidan 2 R12) (+/-)

Ja Nej

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se

Avskrivningar

2 Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Musiker och komponist

580415-0000

215 000

25 000

12 500

75 000

485 000

395 000

90 000

135 605

9 000

156 500

150 000

19 500

1 500

10 000

635 395

X

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

NEM-1-10-2018P4

2018-01-01 2018-12-31



Personnummer

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat

R13

R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp

R15
Intäkter som inte bokförts men som ska
tas upp

Bokförda kostnader som inte ska dras av +

-

+

R16
Kostnader som inte bokförts men som ska
dras av 

R17 Sammanlagt resultat av verksamheten

-

=

R12 =
Bokfört resultat
(förs över från R11 sidan 1) (+/-)

Min andel som medhjälpande make (+) och
andel till medhjälpande make (-)R20

+

-

Övriga skattemässiga justeringar, kostnader
min andel (t.ex. utgifter för resor till och från 
arbetet)R22 -

R23

R24
Outnyttjat underskott från föregående beskatt- 
ningsår (R48 i föregående års blankett)

R25
Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
enligt blankett N8

Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min 
andel +

-

-

R18
Gemensam verksamhet - överskott redovisad
av annan 3a eller min andel av underskott 3b -

R19 +
Gemensam verksamhet - underskott redovisad
av annan 3a eller min andel av överskott 3b

R21
Min andel av resultatet från verksam- 
heten/erna =

+

Återföring av värdeminskningsavdrag m.m.
vid avyttring av näringsfastighet och s.k. av- 
skattning (skogs- och substansminsknings- 
avdrag redovisas även på N8)R26

R27

R28
Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller 
upphovsmannakonto

R29
Överskott (+)/Underskott (-) före ränteför- 
delning

Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovs- 
mannakonto +

-

=
3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12.

R31

R32 Återföring av periodiseringsfond

R33
Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning
till periodiseringsfond

Negativ räntefördelning (beloppet förs även
till p. 11.2 på INK1) +

+

=

R34
Avsättning till periodiseringsfond, dock högst
30 % av överskott vid R33

R35
Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av
expansionsfond

-

=

R30 -
Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid 
R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)

R36
Ökning av expansionsfond, dock högst överskott 
vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1) -

R37 +
Minskning av expansionsfond (beloppet förs även 
till p. 12.2 på INK1)

R38 -

Egna pensionspremier eller inbetalning på 
pensionssparkonto i näringsverksamheten 
(beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38

R40
Medgivna avdrag för egenavgifter och särskild 
löneskatt föregående beskattningsår

-

+

R41
Påförda egenavgifter och särskild löneskatt
föregående beskattningsår

R42
Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag 
för egenavgifter och särskild löneskatt

-

=

R43
Årets beräknade avdrag för egenavgifter och 
särskild löneskatt -

R44 +
Sjukpenning hänförlig till denna näringsverk- 
samhet

R45 +

Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad 
näringsverksamhet utnyttjat underskott
(beloppet förs även till p. 14.1 på INK1).

R46 +

Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid 
avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt 
och underskott i andelshus

R47
Överskott (+). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.1 
eller 10.3

R48
Underskott (-). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.2 
eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.

=

=
3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representant- 
    redovisning föras in direkt i NE-blanketten

1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt
lastbil som är leasad (hyrd)  i näringsverksamheten
eller som är bokförd som tillgång?

Övriga uppgifter

Ja

2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt
schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet

3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret 
som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp

4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för 
av- och nedskrivning, försäljning och utrangering

5. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 
    minskningsavdrag som finns vid beskattnings-
    årets utgång avseende byggnader

6. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 
    minskningsavdrag som finns vid beskattnings-
    årets utgång avseende markanläggningar

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång

8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 4

9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) 4

10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa 

beskattningsår 4

11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 5

4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta
   R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelnings-
   belopp som sparas till nästa beskattningsår.
5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har 
   kvarvarande expansionsfond.

635 395

635 395

635 395

17 498

150 000

467 897

4 163
150 000

467 897

50 000

417 897

18 000

4 366

92 400

400 700

97 569

100 175

10 500

311 025

580415-0000

NEM-2-10-2018P4

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Person-/Organisationsnummer

Deklarationsdag

Beräkningsbilaga MOMSD

Årsmoms
OBS! Värdena ska föras över till originalblanketten 
(alternativt lämnas via e-tjänsten för Momsdeklaration).

Momsdeklaration för beskattningsår ska lämnas senast 26 i andra månaden efter beskattningsåret för HB/KB samt för dem som 
haft handel med EU-land. Övriga lämnar momsdeklaration enligt nedan:

Period Inkomstdeklaration lämnas Momsdeklaration lämnas

Fysisk person 2 maj 13 maj eller 26 juni vid byråanstånd

Juridisk person P1. 1 nov 12 nov

P2. 17 dec 27 dec

P3. 1 mar 12 mar

P4. 1 jul 12 jul

Moms att deklarera för Ange endast kronor, ej ören

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

Momspliktig försäljning som inte
ingår i ruta 06, 07 eller 08

Momspliktiga uttag

Beskattningsunderlag vid
vinstmarginalbeskattning

Hyresinkomster vid frivillig
skattskyldighet

05

06

07

08

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08

Utgående moms 25 %

Utgående moms 12 %

Utgående moms 6 %

10

11

12

+

+

+

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

Inköp av varor från ett annat EU-land

Inköp av tjänster från ett annat
EU-land enligt huvudregeln

Inköp av tjänster från ett land
utanför EU

Inköp av varor i Sverige som
köparen är skattskyldig för

Övriga inköp av tjänster i Sverige
som köparen är skattskyldig för

20

21

22

23

24

D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24

Utgående moms 25 %

Utgående moms 12 %

Utgående moms 6 %

30

31

32

+

+

+

H. Import

Beskattningsunderlag vid import
50

I. Utgående moms på import i ruta 50

Utgående moms

Utgående moms

Utgående moms

60

61

62

+

+

+

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Försäljning av varor till ett annat
EU-land

Försäljning av varor utanför EU

Mellanmans inköp av varor
vid trepartshandel

Mellanmans försäljning av varor
vid trepartshandel

Försäljning av tjänster till näringsidkare
i annat EU-land enligt huvudregeln

Övrig försäljning av tjänster
omsatta utanför Sverige

Försäljning när köparen är
skattskyldig i Sverige

Övrig försäljning m.m.

35

36

37

38

39

40

41

42

F. Ingående moms 

Ingående moms att dra av
48

-

G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid)

Moms att betala eller få tillbaka
49 +/-

=

580415-0000

Jan 2018 - Dec 2018

485 000 12 500

26 100

28 855

9 745

Anteckningar

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden ARSMOMS-1

eller

eller

eller

eller

eller

3 dec

15 jan

1 apr

1 aug

17 jun

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid byråanstånd

(elektroniskt)

(elektroniskt)

(elektroniskt)

(elektroniskt)

eller

eller

eller

eller

(papper)

(papper)

(papper)

(papper)

12 dec

17 jan

12 apr

19 aug

395 000



Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 

Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i 
handelbolagsform.  

Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna inkomstdeklaration och momsdeklaration 
utifrån bolagets bokföring. Inkomstdeklaration 4 (INK4) heter blanketten. Den har tre 
underbilagor, i bilaga INK4R redovisas bolagets balans- och resultaträkning, i bilaga INK4S 
görs skattemässiga justeringar och i bilagaINK4DU redovisas delägarnas andel av 
överskott/underskott samt egna insättningar/uttag under året. 

Delägaren Lena Hansson ska i en bilaga till sin inkomstdeklaration 1(INK1) redovisa sin 
andel av handelsbolagets överskott/underskott. Blanketten heter N3A. Där kan Lena också 
göra avdrag för kostnader för arbetsrum, traktamente och resor med egen bil eller andra 
avdragsgilla kostnader som inte ingår i handelsbolagets bokföring. Dessa avdrag redovisas på 
blankett N3A, rad 806. 

Royaltyersättning eller liknande ersättningar som hör till den verksamhet som bedrivs i 
handelsbolaget, men som inte bokförts där som en inkomst, ska redovisas på rad 816. 

På N3A görs också avsättningar eller återföringar från periodiseringsfond och expansionsfond 
samt avdrag för pensionssparande. Avstämning av egenavgifter samt beräkning av årets 
avdrag för egenavgifter görs också på blankett N3A. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Krukmakeriet Krukan HB 
RESULTATRÄKNING 

Blankett 
Intäkter enl. bokföringen INK4R 
Text konto belopp moms 
försäljning butik 3041 950 000 237 500 3.1 
Café-försäljning 3052 350 000 42 000 3.1 
kurser/utbildning 3241 195 000 48 750 3.1 
övriga intäkter 3241 85 000 21 250 3.4 
Summa intäkter 1 580 000 349 500 

Kostnader enl. bokföringen 
Text konto belopp moms 
material 4010 425 000 106 250 3.5 
lagerförändring 4950 37 500 0 3.2 
cafévaror 4011 175 000 43 750 3.5 
kursmaterial 4012 35 000 8 750 3.5 
lokalhyra 5010 144 000 36 000 3.7 
övriga lokalkostnader 5090 38 500 9 625 3.7 
förbrukningsinventarier 5610 12 000 3 000 3.7 
förbrukningsmaterial 5640 16 500 510 3.7 
resor/Logi 5800 29 500 4 125 3.7 
annonser/marknadsföring 5910 36 000 9 000 3.7 
katalog, prislistor 6010 9 500 1 140 3.7 
kontorsmaterial 6110 19 500 800 3.7 
telefon/Porto 6210 18 500 4 875 3.7 
försäkringar 6310 12 000 0 3.7 
övriga administrativa kostnader 6991 35 000 8 750 3.7 
ej avdragsilla kostnader 6992 2 500 0 3.7 
lön anställda 7010 144 000 0 3.8 
sociala avgifter anställda 7510 45 245 0 3.8 
räntor lån 8400 4 500 0 3.16 
värdeminskning inventarier 7832 15 000 0 3.9 
summa kostnader 1 254 745 236 575 

överskott 325 255 112 925 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Krukmakeriet Krukan HB 
BALANSRÄKNING 

Tillgångar enligt bokföringen Blankett 

Inventarier belopp INK4R 
ugn 125 000 2.4 

Lager 
lager varor och material 165 000 2.10 

Kundfordringar 
obetalda fakturor till kund 35 000 2.13 

Övriga fordringar 
förutbetalda kostnader 17 500 2.15 

Kassa/Bank 
konto SEB 62 680 2.17 
Summa tillgångar 405 180 

Skulder 
Låneskuld 
lån för ugninköp 125 000 2.29 

Leverantörsskulder 
Obetalda fakturor på inköp 48 000 2.32 

Övriga skulder 
skatt/soc. avg. anställda 19 000 2.23 
moms 112 925 2.23 

Eget kapital 
egna insatser 50 000 2.18 
egen insättning under året 25 000 2.19 
egna uttag under året -300 000 
årets överskott 325 255 2.20 
Summa skulder/eget kapital 405 180 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Inkomstdeklaration 4
Handelsbolag
Organisationsnummer

Fr.o.m. T.o.m.

M

Räkenskapsår

Datum när blanketten fylls i

Namn (firma), adress

Inläsningscentralen

Inkomstdeklaration 4 + bilagor

FE 8000 
107 75 Stockholm 

Skatteverket

0771-567 567

Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294. 
Ange belopp i hela kronor.

Inkomstdeklaration

Underlag för särskild löneskatt

1.1 Underlag för särskild löne- 
      skatt på pensionskostnader

1.2 Negativt underlag för sär-
      skild löneskatt på pensions- 
      kostnader

Underlag för avkastningsskatt
1.3 a Underlag för avkastnings- 
         skatt 15 %  Försäkrings- 
         företag m.fl. samt 
         Avsatt till pensioner

1.3 b Underlag för avkastnings- 
         skatt 15 %  Utländska 
         pensionsförsäkringar

1.4 a Underlag för avkastnings- 
         skatt 30 %  Försäkrings- 
         företag m.fl.

1.4 b Underlag för avkastnings- 
         skatt 30 %  Utländska 
         kapitalförsäkringar

Underlag för fastighetsavgift

1.5 Småhus/ 
      ägarlägenhet

hel avgift

halv avgift

1.6 Hyreshus,
      bostäder

hel avgift

halv avgift

Underlag för fastighetsskatt

1.7 Småhus/ägarlägenhet:
        tomtmark, byggnad 
        under uppförande

1.8 Hyreshus: tomtmark,
        bostäder under
        uppförande

1.9 Hyreshus: lokaler

1.10 Industri/elproduktions-
        enhet, värmekraftverk
       (utom vindkraftverk)

1.11 Elproduktionsenhet,
        vattenkraftverk 

1.12 Elproduktionsenhet,
        vindkraftverk

Underskrift

Behörig firmatecknares namnteckning

Namnförtydligande Telefonnummer
Glöm inte att sätta kryss i aktuella rutor 
i avsnittet Upplysningar i INK4S

www.skatteverket.se

För handelsbolag som är skyldigt att lämna inkomstdeklaration.

Upplysningar

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

969717-0000

2018-01-01 2018-12-31

INK4M-1-28-2018P4

Krukmakeriet Krukan HB
Lervägen 15
118 53 Leråker

Lena Hanssson

Lena Hansson



4.1 Årets resultat, vinst +

4.2 Årets resultat, förlust -
4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av

a. Nedskrivning av finansiella tillgångar +

+b. Andra bokförda kostnader

4.4 Kostnader som ska dras av men som
      inte ingår i det redovisade resultatet

-

b. Andra ej bokförda kostnader -

a. Skogs-/substansminskningsavdrag
(specificeras på blankett N8)

4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp

a. Ackordsvinster -

b. Andra bokförda intäkter -
4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte
      ingår i det redovisade resultatet

a. Återföringar av värdeminskningsav- 
    drag m.m. vid avyttring av fastighet 

(skogs- och substansminskningsav- 
    drag specificeras på N8) +

b. Beräknad schablonintäkt på
fondandelar ägda vid ingången
av kalenderåret +

+c. Andra ej bokförda intäkter

4.7 Delägarnas förmåner och andra uttagna
      varor och tjänster 

-Bokförd intäkt av gjorda uttag

4.8 Andel i handelsbolag (inkl. avyttring)

a. Bokförd intäkt/vinst

b. Skattemässigt överskott enligt N3B

c. Bokförd kostnad/förlust

d. Skattemässigt underskott enligt N3B

-

+

+

-

4.9 Skattemässig justering av bokfört
      resultat för avskrivning på byggnader
      och annan fast egendom samt vid 
      restvärdesavskrivning på maskiner
      och inventarier

+

-
4.10 Bokfört resultat avyttrad fastighet/ 
        bostadsrätt

a. Bokförd vinst

b. Bokförd förlust

-

+
4.11 Bokfört resultat avyttrade värdepapper 
        och handelsbolagsandelar

a. Bokförd vinst

b. Bokförd förlust

-

+

4.12 Överskott
 Beloppet fördelas på bilaga Del- 

        ägaruppgifter från handelsbolag (+) =

4.13 Underskott
        Beloppet fördelas på bilaga Del- 
        ägaruppgifter från handelsbolag (-) =

Övriga uppgifter

4.14 Årets begärda och tidigare års medgivna
        värdeminskningsavdrag på byggnader
        som finns kvar vid beskattningsårets
        utgång

4.15 Årets begärda och tidigare års med- 
        givna värdeminskningsavdrag på
        markanläggningar som finns kvar
        vid beskattningsårets utgång

Upplysningar

Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av 
årsbokslutet/årsredovisningen

Ja Nej

Årsredovisningen har varit föremål för revision 

Ja Nej

Kryssa här om inget underlag ska 
fastställas för de skatter och avgifter 
som framgår av huvudblanketten (sid. 1)

Övriga upplysningar kan endast lämnas i 
separat skrivelse. Kryssa här om övriga 
upplysningar har lämnats (exempelvis 
begäran om avräkning av utländsk skatt)

INK4SSkattemässiga justeringar

Särskilda uppgifter

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

2018-01-01 2018-12-31 969717-0000

325 246

2 500

327 746

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

X

X

INK4SM-1-28-2018P4

X



Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

2.1 Koncessioner, patent, licenser, 
      varumärken, hyresrätter, goodwill
      och liknande rättigheter

2.2 Förskott avseende immateriella
      anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
2.3 Byggnader och mark

2.4 Maskiner, inventarier och övriga
      materiella anläggningstillgångar 

2.5 Förbättringsutgifter på annans
      fastighet

2.6 Pågående nyanläggningar och
      förskott avseende materiella
      anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 

2.7 Andelar i koncern-, intresse- 
      och gemensamt styrda företag

2.8 Fordringar hos koncern-, intresse- 
      och gemensamt styrda företag

2.9 Lån till delägare eller närstående

2.10 Andra finansiella anläggnings- 
        tillgångar

Omsättningstillgångar

2.11 Lagertillgångar

2.12 Pågående arbeten för annans
        räkning

2.13 Förskott till leverantör

Kortfristiga fordringar 

2.14 Kundfordringar

2.15 Övriga fordringar

2.16 Förutbetalda kostnader och 
        upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar 
2.17 Övriga kortfristiga placeringar

2.18 Kassa, bank och redovisnings- 
        medel 

Eget kapital

2.19 Ingående kapital (vid kapitalbrist 
        anges minus)

2.20 Delägarnas nettouttag (-)
        nettotillskott (+)

Obeskattade reserver och avsättningar
Obeskattade reserver 
2.24 Ackumulerade överavskrivningar

2.25 Övriga obeskattade reserver

2.26 Avsättningar för pensioner och 
        liknande förpliktelser enligt lag 
        (1967:531) om tryggande av 
        pensionsutfästelse m.m.

2.27 Övriga avsättningar för pensioner
        och liknande förpliktelser

2.28 Övriga avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder 

2.29 Skulder till koncern-, intresse- 
        och gemensamt styrda företag

2.30 Övriga skulder

Kortfristiga skulder 
2.31 Förskott från kunder

2.35 Övriga skulder 

2.32 Pågående arbeten för annans
        räkning

2.33 Leverantörsskulder

2.34 Skatteskulder

2.36 Upplupna kostnader och förut- 
        betalda intäkter

Balansräkning

Avsättningar

2.21 Årets redovisade vinst (+)

2.22 Årets redovisade förlust (-)

2.23 Utgående kapital = (+/-)

INK4RRäkenskapsschema
Särskilda uppgifter

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

969717-0000

125 000

165 000

35 000

17 500

62 680

50 000

-275 000

325 255

100 255

125 000

48 000

131 925

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

2018-01-01 2018-12-31

INK4RM-1-28-2018P4



Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Datum när blanketten fylls i

Resultaträkning

3.1 Nettoomsättning +

3.2 Förändring av lager av produkter i
      arbete, färdiga varor och pågående
      arbete för annans räkning

+

-

3.3 Aktiverat arbete för egen räkning +

3.4 Övriga rörelseintäkter +

3.5 Råvaror och förnödenheter -

3.6 Handelsvaror -

3.7 Övriga externa kostnader -

3.8 Personalkostnader -

3.9 Av- och nedskrivningar av materiella 
     och immateriella anläggningstillgångar -

3.10 Övriga rörelsekostnader -

3.11 Resultat från andelar i koncernföretag

+

-

3.12 Resultat från andelar i intresseföretag 
        och gemensamt styrda företag

+

-

3.13 Resultat från övriga finansiella
        anläggningstillgångar

+

-

3.14 Övriga ränteintäkter och liknande
         resultatposter +

3.15 Nedskrivningar av finansiella anlägg- 
        ningstillgångar och kortfristiga
        placeringar -

3.16 Räntekostnader och liknande
        resultatposter -

3.17 Bokslutsdispositioner (t.ex. förändring 
        av överavskrivningar)

+

-

3.18 Årets resultat, vinst (flyttas till
p. 4.1) =

3.19 Årets resultat, förlust (flyttas till
p. 4.2) =

(+)

(-)

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

1 495 000

37 500

85 000

635 000

373 500

15 000

4 500

325 246

Organisationsnummer 

969717-0000

189 254

2018-01-01 2018-12-31

INK4RM-2-28-2018P4



Uppgifter för redovisning av Delägaruppgifter från handelsbolag
(Lämnar du fler INK4DU bilagor numreras bilagorna vid Numrering vid flera delägaruppgifter)

Person-/organisationsnr Delägarens överskott Delägarens underskott Delägarens tillskott Delägarens uttag
Andel avdrag
arbetsgivaravgift *

* Har bolaget gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna (regional nedsättning) för
bolagets anställda ska uppgift lämnas om delägarens andel av detta avdrag.

INK4DU
Delägaruppgifter

Handelsbolag

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

Numrering vid flera delägaruppgifter

2018-01-01 2018-12-31 969717-0000

511125-0000

620409-0000

152 755

174 991 25 000

120 000

180 000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

INK4DUM-1-28-2018P4



www.skatteverket.se

Inkomstdeklaration  1     2019
Inkomståret 2018

På skatteverket.se får du svar 
på de flesta av dina frågor.

OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 
Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp.

Senast den 2 maj 2019 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande 1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Lena Hansson
Lervägen 15
118 53 Leråker

620409-2222

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

INK1M-1-27-2018P4

Lena Hansson är keramiker och 
hälftenägare till en keramisk verkstad 
som drivs i handelsbolagsform



Person-/organisationsnummer

2019Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1 Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder   0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande           0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler 1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk 0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk 1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4

620409-2222

172 519

18 000

14 734

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Lena Hanssson



Andel i handelsbolag
Fysisk person och dödsbo

Jag har drivit 
passiv näringsverksamhet

Delägarens namn

N3A

Blanketten ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som 
är delägare i handelsbolag. Ange belopp i hela kronor.

Datum när blanketten fylls i

Lena Hansson 
Handelsbolagets namn (firma)

Personnummer

T.o.m.Fr.o.m.

Räkenskapsår

Beräkning av resultat

1. Min andel av bolagets överskott

2. Min andel av bolagets underskott

3. Förmånsvärdet av fri bil

4. Övriga förmåner och uttag av varor
och tjänster

+

-

+

+

+

6. Avyttring av värdepapper och andelar
i handelsbolag

b. Min andel av kapitalförlust som
ska dras av

a. Min andel av kapitalvinst som ska
    tas upp till beskattning

-

+

5. Övriga justeringar av redovisat resultat

b. Kostnadsposter, t.ex. privata
intäkter som bokförts som intäkt
i handelsbolaget

a. Intäktsposter, t.ex. privata kostnader
som bokförts som kostnad i handels- 

    bolaget

-

7. Vid överlåtelse av andel i handels- 
    bolag: Vinst som beskattas i närings- 
    verksamhet enligt blankett K15B +

8. Outnyttjat underskott från tidigare år
som ska påverka anskaffningsutgiften -

9. Uppskov med vinst enligt blankett N4 -

10. Återfört uppskov av vinst enligt
blankett N4 +

11. Inkomst som ska
påverka anskaff- 

      ningsutgiften

Överskott/Underskott (+/-)

-

Överskott/Underskott (+/-)

15. Positiv räntefördelning enligt p. 45
dock högst överskott vid p. 14.
Beloppet förs till INK11 p. 11.1

-

12. Outnyttjat underskott från tidigare
år som inte ska påverka anskaff- 

      ningsutgiften

-

13. Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats samt andra egna
kostnader för bolagets verksamhet

14. Inkomst före
räntefördelning

16. Negativ räntefördelning enligt p. 44
Beloppet förs till INK11 p. 11.2 +

1 Inkomstdeklaration 1.

=

=

17. Återföring av periodiseringsfond +

18. Inkomst före avsättning
till periodiseringsfond

Överskott/Underskott (+/-)

19. Avsättning till periodiseringsfond, dock
högst 30 % av överskott vid p. 18. -

20. Inkomst före avsättning
till expansionsfond

Överskott/Underskott (+/-)

-

21. Ökning av expansionsfond, dock
högst överskott vid p. 20 eller
positivt kapitalunderlag enligt p. 53.
Beloppet förs till INK11 p. 12.1

22. Minskning av expansionsfond.
Beloppet förs till INK11 p.12.2 +

23. Egen pensionsförsäkringspremie i
näringsverksamheten. Beloppet
förs till INK11 p. 10.6 "Eget" -

24. Beräknad särskild löneskatt (24,26 %) på
ovanstående pensionsförsäkringspremie -

25. Medgivna avdrag för egenavgifter och
särskild löneskatt föregående beskattningsår +

26. Påförda egenavgifter och särskild
löneskatt föregående beskattningsår -

27. Avgiftsunderlag för
egenavgifter och sär- 

      skild löneskatt på för- 
      värvsinkomster

Överskott/Underskott (+/-)

28. Årets beräknade avdrag för egen- 
      avgifter och särskild löneskatt på 

förvärvsinkomster -

29. Sjukpenning som hör till denna
näringsverksamhet +

30. Resultat

Överskott överförs till INK11,
p. 10.1 eller 10.3

Underskott

(+)

(-)

=

=
31a. Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller
        nystartad näringsverksamhet utnyttjat 
        underskott (för även beloppet till p. 14.1 
        i INK11). +
31b. Underskott som utnyttjats i kapital. 
        Vinst vid avyttring av näringsfastighet/ 
        näringsbostadsrätt och underskott i
        andelshus +

=(-)
32. Kvarvarande underskott.

Överförs till INK11, p. 10.2 eller 10.4.

=

=

=

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se

2018-01-01 2018-12-31

Krukmakeriet Krukan HB

620409-2222 
Organisationsnummer 

969717-0000

175 000

12 125

187 125

187 125

14 734

247 391

75 000

18 000

4 366

247 391

54 500

49 500

230 025

57 506

172 519

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Personnummer

33. Positiv justerad anskaffningsutgift
      vid beskattningsårets ingång

34. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång

35. Icke varaktiga kapitaltillskott till
handelsbolaget under föregående be- 

      skattningsår (exklusive tillskott vid bil- 
      dande av bolaget)

36. Ränteförmånligt lån från
handelsbolaget till delägaren
under beskattningsåret

+

-

-

-

Kapitalunderlag för räntefördelning

37. Ständig övergångspost vid 1995
års taxering +

38. Sparat fördelningsbelopp från före- 
      gående beskattningsår +

39. Kapitalunderlag =(+/-)

40. Positivt kapitalunderlag enligt p. 39
multiplicerat med 6,49 %
(= positivt fördelningsbelopp) 2 =

=

42. Sparat fördelningsbelopp
från föregående beskattningsår +

41. Negativt kapitalunderlag enligt p. 39
multiplicerat med 1,50 %
(= negativt fördelningsbelopp) 2

Summa fördelningsbelopp

43. Positivt belopp

44. Negativt belopp

(+)

(-)

=

=

45. Utnyttjat positivt fördelningsbelopp
vid p. 15 -

(+) =

46. Eventuellt kvarvarande positivt
räntefördelningsbelopp som sparas
till nästa års deklaration

2 Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller
   understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte
   är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad.

Kapitalunderlag för expansionsfond

+

47. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång före
ändring pga. expansionsfond
enligt p. 79

-

48. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång före
ändring pga. expansionsfond
enligt p. 79

-

49. Icke varaktiga kapitaltillskott till handels- 
      bolaget under beskattningsåret

(exklusive tillskott vid bildande av bolaget)

50. Ränteförmånligt lån från handelsbolaget
till delägaren under beskattningsåret -

51. Ständig övergångspost vid 1995 års
taxering +

+

52. Minskning av expansionsfond som kvittats
mot underskott vid p. 55 och som medfört
att underskottet anses utnyttjat vid p. 76

53. Beskattningsårets kapitalunderlag
för expansionsfond =(+/-)

Underskott som påverkar anskaffningsutgiften

54. Underskott vid p. 11 -
55. Negativ räntefördelning enligt p. 16,

återföring av periodiseringsfond enligt
p. 17, minskning av expansionsfond
enligt p. 22 (i nu nämnd ordning) dock
högst negativt belopp vid p. 54 +

56. Summan av p. 54
och 55

Underskott

-

57. Om summan av p. 12,13, 23-26, 28 och
29 är positiv förs summan in här, dock
högst negativt belopp vid p. 56 +

58. Summan av p. 56
och 57

Underskott

-

59. Utnyttjat underskott vid p. 31b, dock
högst negativt belopp vid p. 58 +

60. Summan av p. 58
och 59

Underskott

-

61. Utnyttjat underskott vid p. 31a, dock
högst negativt belopp vid p. 60 +

62. Underskott att dras av
nästa år vid p. 8

Underskott

-

Underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften

63. Underskott vid p. 30 -

64. Summan av utnyttjade underskott enligt
p. 59 och 61 ovan +

+

65. Kvarvarande utnyttjade underskott
(belopp vid p. 31a och b minus
utnyttjat belopp vid p. 59 och 61)

66. Underskott enligt p. 62 ovan +

67. Underskott att dras av
nästa år vid p. 12

Underskott

-

620409-2222

235 000

235 000

15 251

14 734

517

342 125

342 125

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

15 251

N3AM-2-28-2018P4



Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag

68. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång/
ersättning om andelen förvärvats
under beskattningsåret +

69. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång -

70. Min skattepliktiga inkomst enligt p.11
(om överskott) m.m. +

71. Mina tillskott enligt bilaga INK4DU 3
samt privata intäkter vid p. 5b +

72. Mina ej bokförda uttag från bolaget
avseende under p. 3-4 upptagna
förmåner -

73. Mina övriga uttag enligt bilaga
INK4DU 3 samt privata kostnader
vid p. 5a m.m. -

74. Årets avsättning till periodiserings- 
      fond enligt p. 19 -

75. Årets återföring av periodiserings- 
      fond enligt p. 17 +

76. Utnyttjat underskott under p. 55,
57 och 61 -

77. Skattepliktig vinst på fastighet,
bostadsrätt m.m. +

78. Avdragsgill förlust på fastighet,
bostadsrätt m.m -

79. Justerad anskaffningsutgift före
expansionsfond =(+/-)

80. Ökning av expansionsfond enligt
p. 21 -

81. Expansionsfondsskatt att betala,
22 % på beloppet vid p. 80 +

82. Minskning av expansionsfond
enligt p. 22 +

83. Expansionsfondsskatt att tillgodo- 
      föras på minskning av expansions- 
      fond, 22 % av beloppet vid p. 82 -

84. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång/
avyttringstidpunkten =(+)

85. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång/avytt- 

      ringstidpunkten =(-)

3 Bilaga "Delägaruppgifter" till Inkomstdeklaration 4.
4 Inkomstdeklaration 1.

 Ja

Expansionsfond

86. Expansionsfond vid årets ingång +

87. Ökning av expansionsfond enligt p. 21 +

88. Minskning av expansionsfond enligt p. 22 -

89. Expansionsfond vid årets utgång =

Övriga uppgifter

1. Har du fått ersättning från handels-
    bolaget för upplåtelse av lokal eller annat

utrymme?

Om ja, ska överskottet tas upp i INK1 4
p. 7.3, om det är fråga om privatbostads-

    fastighet eller privatbostad. I annat fall
    lämnas redovisning på blankett NE

Personnummer

25 000

235 000

187 125

180 000

75 000

342 125

342 125

620409-2222

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden BPF-1

Räkenskapsår

Beräkningsbilaga BPF

Periodiseringsfond

Sammanställning av periodiseringsfond för enskild firma/handelsbolag

Beräkning av årets periodiseringsfond

Inkomst före återföring av periodiseringsfond

Maximal avsättning

Yrkat avdrag för periodiseringsfond

Underlag för avsättning till periodiseringsfond

Resultat efter avsättning till/återföring från periodiseringsfond

Sammanställning av kvarvarande skattemässig skuld för samtliga periodiseringsfonder

Ingående värde Återfört belopp i år Utgående värde

Periodiseringsfond från 2013 års taxering

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2013

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2014

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2015

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2016

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2017

Periodiseringsfond för beskattningsåret 2018

Summa periodiseringsfonder

Återföring från periodiseringsfond

=

+

-

=

=

(max 30 % av underlaget)

Den skattskyldiges namn 
Lena Hansson

Organisationsnummer 
620409-2222

172 391

75 000

247 391

247 391

74 217

50 000

75 000

50 000

25 000 50 000

75 000125 000 50 000

Anteckningar

2018
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Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för 
inkomståret 2018 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2019). 

Deklarationsexemplet som följer är för en bildkonstnär med en omsättning under 300 000 kr per 
år och som frivilligt valt att redovisa moms. Eftersom konstnären har mycket utgifter som det 
är 25 % moms på och det bara är 12 % moms på försäljning av konstverk, tycker konstnären 
att det blir mer fördelaktigt att redovisa moms. 

Förenklat årsbokslut  
Alla enskilda näringsidkare ska göra ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare som har en 
nettoomsättning på normalt högst 3 milj. kr får göra ett förenklat årsbokslut. För de enskilda 
näringsidkare som gör ett förenklat årsbokslut gäller i vissa fall särskilda skatteregler, t ex får de göra 
avskrivning på inventarier med ett belopp motsvarande avskrivningsunderlaget om detta för samtliga 
inventarier är högst 5 000 kr. Har lagret ett värde på högst 5 000 kr får inköpen dras av direkt som 
kostnad. Räntor på sammanlagt högst 5 000 kr får intäkts-/kostnadsföras det år som betalningen görs 
alternativt mottas. Det här exemplet utgår från att du som konstnär gör ett förenklat årsbokslut.

Deklaration på Internet  
Som näringsidkare kan du deklarera på Internet. Du fyller i och skickar in huvudblanketten INK1 
via www.skatteverket.se. Där kan du också lämna bilaga NE (näringsbilagan) och andra bilagor. 

e-legitimation  
Är du Internetkund hos någon av de större bankerna kan du gå in på bankens webbplats och där hitta 
information om hur du ska göra för att få en e-legitimation. Du hittar all information om detta på  
e-legitimation.se. E-legitimation kan du använda även till andra tjänster på Internet, där det krävs att 
du ska kunna bevisa din identitet.  

Så här gör du  
Logga in på www.skatteverket.se med hjälp av din e-legitimation. Kontrollera att dina uppgifter på 
blankett INK1 är korrekta. Ändra felaktiga uppgifter. Komplettera med uppgifter om nettoresultat för 
näringsverksamheten på blankett INK1, näringsuppgifter på bilaga NE och övriga uppgifter som 
saknas. Underteckna med din e-legitimation och deklarationen är klar.

Deklarationsblanketterna 
Blankett INK1  
Blankett INK1 (Inkomstdeklaration 1) är den egentliga deklarationsblanketten, de andra är bilagor. 
Uppgifterna från näringsbilagorna förs in på sidan 2 i det gröna fältet. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Blankett NE  
NE är bilagan för näringsverksamheten där du lämnar alla uppgifter om verksamheten. Här redovisas 
alla inkomster och utgifter samt avskrivningar och skattedispositioner. För dig som gör ett förenklat 
årsbokslut motsvarar första sidan av NE-blanketten i princip blanketten för det förenklade 
årsbokslutet (Blankett 2150).  

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/omelegitimation.106.8dcbbe4142d38302d714d8.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/inkomstdeklaration1.106.74ada82d142bdcc36bb2a0.html
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2000.4.39f16f103821c58f680006180.html?q=INK1
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Öppen begäran 
Skattetillägg  
Om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan du, förutom att skatten eller momsen höjs, bli 
påförd skattetillägg. Skattetillägget är 40 % av den inkomstskatt (och 20 % av den moms) som 
undanhållits. Skattetillägget kan bli lägre om den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas 
med ledning av det kontrollmaterial som Skatteverket har tillgång till.  

Särskilt meddelande  
För att undvika skattetillägg kan du göra en öppen begäran, dvs. lämna ett särskilt meddelande som 
beskriver något som du är tveksam till i deklarationen. Om Skatteverket anser att uppgiften i 
deklarationen är felaktig höjs skatten och/eller momsen, men du slipper skattetillägg. Skicka det 
särskilda meddelandet i brev till Skatteverket eller (om det inte är så mycket text) så skriver du det 
under Övriga upplysningar på blankett INK1. 

Fakta kring inkomstdeklarationen 
Senast 2 maj  
2 maj 2019 är den dag inkomstdeklarationen för inkomståret 2018 ska vara inlämnad. 

Anstånd  
Om du inte kan få inkomstdeklarationen färdig i rätt tid kan du begära anstånd. Det gör du skriftligen 
hos Skatteverket senast 10 dagar innan deklarationen skulle ha lämnats. Du kan få anstånd om du är 
sjuk, bortrest en längre tid eller inte kan få hjälp med deklarationen i tid.  

Förseningsavgift  
Förseningsavgiften är 1 250 kr om du lämnar deklarationen senare än den dag den ska lämnas. Om 
deklarationen inte kommit in inom tre månader från att den skulle ha lämnats, måste du betala 
ytterligare 1 2500 kr. Efter ytterligare två månader blir det en tredje förseningsavgift på 1 250 kr. 
Förseningsavgiften kan alltså bli upp till 3 750 kr. Har du fått anstånd anses anståndsdagen vara den 
dag deklarationen ska lämnas.  

Förseningsavgifter är inte avdragsgilla, utan de betalas med beskattade pengar. 

Momsredovisningen  
De flesta bildkonstnärer behöver inte redovisa moms om de inte vill, även om det faktiskt för de flesta 
är fördelaktigt. Läs om det i avsnittet om Moms. Andra konstnärer, exempelvis fotografer och 
författare ska redovisa moms.  

Du som inte redovisar moms, kan helt enkelt bortse från det vi skriver om moms i fortsättningen. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

https://www.konstnarsnamnden.se/Konstnarsguiden/skatt_och_deklaratio/skatter/moms
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Momsdeklarationen  
Om du har ett beskattningsunderlag (de totala momsbelagda inkomsterna exklusive moms) på mer än 
1 milj. kr under ett år, ska du redovisa momsen i en momsdeklaration varje eller var tredje månad. Har 
du högst 1 milj. kr i årsomsättning får du lämna momsdeklarationen en gång per år. Den ska lämnas 
senast 12 maj året efter inkomståret. Om du har deklarationshjälp kan du få anstånd med att deklarera 
och betala momsen, så kallat byråanstånd, längst till den 15 juni med inkomstdeklarationen och till 26 
juni med momsdeklarationen. Har du haft handel med något annat EU-land ska helårsmomsen 
redovisas senast 12 februari året efter inkomståret. Detta gäller även om de unionsinterna affärerna har 
varit av liten omfattning, exempelvis att du har köpt en app till din telefon från Irland och gör avdrag 
för detta i din inkomstdeklaration. 

Momsen hanteras alltså inte tillsammans med inkomstskatten utan betalas separat och ingår inte i F-
skatten. Läs mer om detta i avsnittet om Moms.  

Bokföring och underlag för deklarationen  
Löpande bokförning  
När du deklarerar din verksamhet ska du utgå från din löpande bokföring för året. Den kan vara ett 
enkelt dagboksblad där du har bokfört dina affärshändelser eller att du har bokfört i ett 
bokföringsprogram. Du behöver inte ha fler resultatkonton på dagboksbladet än de som finns i det 
förenklade årsbokslutet, se NE-blanketten posterna R1–R8. Av balanskonton behöver du inte ha fler 
än posterna B1–B10 och B13–B16 på samma blankett. Har du en liten omfattning på din 
näringsverksamhet behöver du normalt bara 3–5 resultatkonton och lika många balanskonton.  

Bokslutsunderlag  
När du upprättar ditt förenklade årsbokslut kan du göra det genom att upprätta bokslutsunderlag. Du 
kan hämta och skriva ut dagboksblad (6 eller 11 kolumner) från Bokföringsnämndens 
webbplats www.bfn.se. Bokslutsunderlag och ett formulär för förenklat årsbokslut (SKV 2150) kan du 
skriva ut från www.skatteverket.se. Där kan du också upprätta ditt förenklade årsbokslut.  

Specifikationen till deklarationen  
Du hittar viktiga uppgifter för deklarationen i specifikationen till din inkomstdeklaration, det så 
kallade pyjamaspapperet. Specifikationen innehåller uppgifter från den NE-blankett som du lämnade 
förra året och från ditt slutskattebesked. I specifikationen ser du också vilka kontrolluppgifter 
Skatteverket har fått från bland annat Konstnärsnämnden, arbetsgivare, banker och Försäkringskassan. 
Om du deklarerar på internet finns specifikationen där.  

Förenklat årsbokslut  
Den löpande bokföringen ska avslutas med ett årsbokslut. Det kan du göra i förenklad form, så kallat 
förenklat årsbokslut, om din omsättning (försäljning) normalt understiger 3 milj. kr per år. Du kan 
upprätta det förenklade årsbokslutet på blankett SKV 2150.  

Förenklat årsbokslut på webben  
På Skatteverkets webbplats finns ett program där du kan upprätta ditt förenklade årsbokslut. Där kan 
du göra ditt årsbokslut via en anonym ingång eller genom att använda en e-legitimation. Använder du 
e-legitimation kan du med automatik föra över uppgifterna från årsbokslutet till NE-blanketten och 
också deklarera elektroniskt. I stort är det inte svårare än att du först fyller i dina inköp och 
försäljningar och därefter svarar på frågor om dina tillgångar och skulder.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

http://www.konstnarsnamnden.se/Konstnarsguiden/skatter/moms
http://www.bfn.se/info/blanketter.aspx
https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=Bokslutsunderlag+
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Förenklat årsbokslut  
Två steg  
Ett förenklat årsbokslut (första sidan på deklarationsblankett NE) upprättas i två steg. 

1. Först för du över dina inkomster och utgifter från bokföringen till posterna R1–R8.
2. Därefter för du in dina tillgångar och skulder till posterna B1–B9 och B13–B16. Posten B10, Eget

kapital, blir skillnaden mellan dina tillgångar och skulder i företaget.

Steg 1  
Det första steget bör normalt vara enkelt. Har du samma konton i bokföringen som i NE-blanketten 
blir det mycket enkelt. 

Steg 2  
Det andra steget kan ibland vara lite mer komplicerat. Olika tillgångar och skulder påverkar resultatet 
och momsberäkningen på olika sätt. 

Tre kategorier  
Balansposterna kan delas in i tre olika kategorier. 

1. Balansposter som inte påverkar resultatet, varken R-rutorna eller momsberäkningen. Det är
främst kassa och bank. Men även mark, konst och andra tillgångar som inte får skrivas av samt
låneskulder.

2. Balansposter som påverkar resultatet men inte momsberäkningen. Det är inventarier, byggnader
och lager.

3. Balansposter som påverkar resultatet och momsberäkningen. Det är bland annat kundfordringar,
leverantörsskulder och förskott. Har du bara poster i kategori ett och två är det i regel enkelt att
upprätta årsbokslutet. Har du poster i kategori tre, vilket är ovanligt i en liten verksamhet, blir det
något mer komplicerat.

Kategori 1  
Har du balansposter i kategori 1 för du in värdet på dina tillgångar och skulder i respektive B-post. 
Eget kapital, B10, är skillnaden mellan dessa värden. Har du mer skulder än tillgångar blir det egna 
kapitalet negativt. Du ska även specificera dina tillgångar och skulder. Det kan du göra på ett separat 
papper eller använda ett särskilt bokslutsunderlag, exempelvis det som du kan hämta 
på www.skatteverket.se.  

Kategori 2 avskrivning på inventarier och byggnader  
Har du inventarier eller byggnader ska du göra avskrivning på dessa. Avskrivningen ska motsvara det 
värdeminskningsavdrag som du gör vid beskattningen. Beräkna årets avskrivning på inventarier och 
för in beloppet i R10. Inventariernas värde efter avskrivning för du in i B4. 

Beräkna årets avskrivning på byggnader och för in beloppet i R9. Byggnadernas värde efter 
avskrivning för du in i B2.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Kategori 2 lagervärdering  
Har du ett lagervärde (ovanligt för konstnärer) vid årets ingång, eller vid årets slut ska förändringen 
påverka resultatet i R5. Observera att det finns en förenklingsregel för lagertillgångar. Om lagervärdet 
vid årets slut inte är minst 5 000 kr behöver du inte ta upp det i balansräkningen, utan du redovisar 
inköpen direkt som en kostnad. Ditt lagervärde vid årets ingång hittar du i föregående års deklaration 
i ruta B6. Ett belopp vid årets ingång är samma som motsvarande belopp vid årets slut föregående år. 
Värdet finns också angivet på specifikationen till din inkomstdeklaration. Om lagervärdet har ökat 
ska du minska beloppet i R5, Varor och legoarbeten med lagerökningen, och har lagervärdet minskat 
ska du öka beloppet i R5 med lagerminskningen. För en konstnär innehåller R5 oftast material, om 
han eller hon över huvud taget har något lager.  

När det förenklade årsbokslutet är klart 
Överföring till blankett NE  
När du är klar med det förenklade årsbokslutet fyller du i samma belopp i NE-blanketten på 
motsvarande R-och B-poster. Observera att du själv ska behålla det förenklade årsbokslutet. Det ska 
alltså inte skickas in. Det är räkenskapsinformation (bokföringsmaterial) som du ska spara i sju år 
tillsammans med årets verifikationer (kvitton mm), dagboksblad och bokslutsunderlag. Du ska lämna 
NE-blanketten till Skatteverket tillsammans med din Inkomstdeklaration 1 (INK1).  

Årets resultat i ruta R11 på sid 1 på blankett NE för du över till sid 2 i ruta R12. På sid 2 gör du sedan 
de skattemässiga justeringarna av det bokförda resultatet.  

Skattemässiga justeringar  
Har du en mindre verksamhet och har upprättat ett förenklat årsbokslut krävs det oftast bara ett fåtal 
justeringar av det bokförda resultatet. Det kan vara ett underskott från föregående år i ruta R24 eller 
avstämning av egenavgifter från föregående år i rutorna R40 och R41. För en konstnär kan det vara 
uttag från eller inbetalning till upphovsmannakonto i rutorna R27 och R28.  

Utnyttjar du räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond hamnar dessa justeringar också 
på sid 2 på blankett NE.  

Titta på specifikationen  
Glöm inte att titta på specifikationen till din inkomstdeklaration (pyjamaspapperet). Där framgår 
justeringsposter som avstämning av egenavgifter, ej utnyttjat (inrullat) underskott, uttag från 
upphovsmannakonto, sjukpenning i näringsverksamhet, periodiseringsfonder som ska återföras, mm. 

Du hade inte något lagervärde i B6 i föregående års deklaration. I slutet av detta år är värdet 8 000 
kr. I ditt dagboksblad har du bokfört 88 000 kr i materialinköp under året.  

Beloppet i R5 (88 000 kr från dagboksbladet) ska du därför minska till 80 000 kr. I B6 skriver du 
8 000 kr. På så sätt blir bara material som du har använt under året 88 000 – 8 0000 = 80 000 kr 
kostnadsfört.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Överskott eller underskott?  
Summera alla justeringsposter (rutorna R12–R46). För därefter över överskott från ruta R47 på NE till 
ruta 10.1 på sid 2 på blankett INK1 (huvudblanketten). Är du passiv (ovanligt och ofördelaktigt) blir 
det ruta 10.3. Underskott från ruta R48 på NE överförs till sid 2 på blankett INK1 i ruta 10.2 (aktiv) 
eller ruta 10.4 (passiv).  

Konstnärer kan också kvitta underskott mot andra förvärvsinkomster, exempelvis inkomst av tjänst. 
Underskottet hamnar då på blankett INK1 sid 1 i ruta 14.1.  
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Exempel – bildkonstnär med mindre enskild konstnärlig verksamhet 

Bruno är bildkonstnär. Trots att han omsätter under 300 000 kr per år, har han valt att frivilligt 
redovisa moms. Eftersom han har så pass mycket utgifter som det är 25 % moms på och det 
bara är 12 % moms på försäljning av konstverk, tror han att han tjänar på att redovisa moms. 
Vid sidan av verksamheten som fri konstnär arbetar Bruno som lärare på en gymnasieskola, 
men detta är inte meddateget i deklarationshandledningen.  

Inkomsterna och momsen på dem  
Bruno har gjort en löpande bokföring för verksamheten. Det finns bokförda inkomster från försäljning 
av konstverk på 120 000 kr (plus moms). Momsen är 12 % x 120 000 = 14 400 kr. Han för in 
inkomsten på 120 000 kr i ruta R1 på sid 1 på blankett NE. Samma belopp för han in i ruta A.05 i 
momsdeklarationen. Momsen 14 400 kr för han in i ruta B.11 i momsdeklarationen.  

Utgifterna och momsen på dem  
Bruno har köpt material för 68 000 kr + 25 % moms 17 000 kr. (Redan här kan han konstatera att han 
får moms tillbaka.) Han för in 68 000 kr i ruta R5 på blankett NE sid 1. Övriga externa kostnader är 
ateljéhyra 12 000 kr. Den är det ingen moms på. Dessutom har han reskostnader för 1 200 kr. 
Tågbiljetterna är det 6 % moms på, dvs. 72 kr. Övriga kostnader är telefon, marknadsföring mm för 
sammanlagt 9 400 kr + 25 % moms 2 350 kr.  Sammanlagt för han in 22 600 kr i ruta R6. Den 
sammanlagda ingående momsen på utgifterna är 17 000 + 72 + 2 350 = 19 422 kr. Detta belopp för 
han in i ruta F.48 i momsdeklarationen. 

Tillgångar och skulder  
I steg två ska Bruno fylla i sina tillgångar och skulder. En tillgång han har är 11 000 kr på ett 
bankkonto som han har företagets pengar på. Han för in beloppet i ruta B9 på sid 1 på blankett NE. 
Denna typ av tillgång hör till kategori 1 (se tidigare avsnitt), så den påverkar varken resultatet eller 
momsen.  

Det finns inget krav på att du måste ha ett särskilt bankkonto eller en handkassa i din verksamhet. I en 
liten verksamhet är det onödigt. I en större verksamhet kan det däremot finnas andra önskemål och 
större krav på att kunna följa betalningsströmmarna. Då kan det vara värdefullt med ett särskilt 
bankkonto för verksamheten. Saknar du bankkonto och handkassa använder du kontot eget kapital 
som motkonto till dina inköp och försäljningar. Dina inkomster bokför du som eget uttag och dina 
utgifter som egen insättning. Bruno har dock ett särskilt bankkonto, som han använder för de flesta av 
näringsverksamhetens transaktioner.  

Inventarier  
I bokföringen finns inventarier bokförda till anskaffningsvärdet 32 000 kr. Bruno har till och med 
föregående år skrivit av inventarierna med 21 024 kr. Hans bokförda och skattemässiga värde vid årets 
början är därför 32 000 – 21 024 =10 976 kr.  

Vid årets beskattning vill han göra maximal avskrivning, dvs. med 30 % x 10 976 = 3 293 kr. Han 
redovisar därför 3 293 kr i ruta R10. I ruta B4 tar han upp värdet vid årets slut på inventarierna,  
10 976 – 3 293 = 7 683 kr. Denna typ av tillgång hör till kategori 2, dvs. den påverkar resultatet (R-
kontona), men inte momsen. Momsen lyfte han i samband med han köpte inventarierna.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Nuförtiden får hela utgiften för inventarier dras av direkt om inköpet kostar mindre än ett halvt 
prisbasbelopp (motsvarar 22 750 kr under 2018). Men Bruno köpte inventarierna för länge 
sedan, när gränsbeloppet var lägre. 

Summering av resultat och eget kapital  
Slutligen summerar Bruno resultatet och för in 120 000 – 68 000 – 22 600 – 3 293 = 26 107 kr i R11. 
Eget kapital är samma sak som tillgångar minus skulder. Bruno har inga skulder i närings-
verksamheten, så det egna kapitalet blir 11 000 + 7 683 = 18 683 kr, vilket han för in i B10.  

Upplysningar om årsbokslutet  
Bruno kryssar i nej-rutan, eftersom han har gjort årsbokslutet själv. 

Skattemässiga justeringar  
Överskottet 26 107 kr i R11 för Bruno in i R12 på sid 2 på blankett NE. Han ska nu justera resultatet 
för vissa skattemässiga poster.  

Bilresor  
Bruno har kört 400 mil med sin privata bil i verksamheten. Han begär avdrag med 400 x 18.50 = 7 400 
kr i resor. Beloppet drar han av i ruta R22. Han ska också ange beloppet vid punkt 2 under Övriga 
uppgifter längre ner på blanketten. Han har inte bokfört dessa resor, så beloppet blir en ren 
deklarationspost. Annars hade det ingått i beloppet i ruta R6 på sid 1.  

Underskott från föregående år  
Bruno har ett outnyttjat underskott från föregående år på 11 000 kr. Det drar han av i R24. Beloppet 
hämtar han från R48 i föregående års NE-blankett. Det finns också angivet på specifikationen till hans 
inkomstdeklaration. Han avstod från att kvitta mot tjänsteinkomsten förra året, eftersom han räknade 
med ett överskott i år och en rullning ger ett bättre skattemässigt utfall.  

Periodiseringsfond  
Bruno summerar alla poster till och med R33. Där för han in 7 707 kr. Han beslutar sig för att avsätta 
maximala 30 % till periodiseringsfond för att skjuta skatt framför sig. Det blir 30 % x 7 707 = 2 312 kr 
i R34. I R35 skriver han 7 707 – 2 312 = 5 395 kr.  

Egenavgifter  
Eftersom Bruno hade underskott förra året, betalade han inga egenavgifter, och han ska därför inte 
göra någon avstämning i år. Däremot ska han göra avdrag för årets beräknade egenavgifter i R43. 
Bruno är inte pensionär, så schablonavdraget är 25 %. Läs mer om egenavgifter på Skatteverkets 
hemsida. Bruno för in 25 % x 5 395 = 1 348 kr i ruta R43.

Överskott  
Härefter återstår ett blygsamt överskott på 4 047 kr för Bruno näringsverksamhet. Han för in det i 
R47. Eftersom han är aktiv i näringsverksamheten för han in beloppet i ruta 10.1 på sid 2 på blankett 
INK1.  

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Sjukpenninggrundande inkomst  
Bruno får en sjukpenninggrundande inkomst från näringsverksamheten på 14 031 kr. Detta är mer än 
hans beskattningsbara inkomst från näringsverksamheten på 4 047 kr. Det beror på att varken det 
inrullade underskottet från föregående år på 11 000 kr eller avsättningen till periodiseringsfond på  
2 312 kr ska påverka den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Hade han inte haft båda dessa poster hade beloppet i ruta R42 varit 5 395 + 11 000 + 2 312 = 18 707 
kr. Schablonavdraget hade varit 18 707 x 25 % = 4 676 kr och hans sjukpenninggrundande inkomst 
blir 18 707 – 4 676 = 14 031 kr. Den pensionsgrundande inkomsten är dock 4 047 kr, dvs. samma som 
i R47. 

Momsdeklarationen  
Bruno kontrollerar att rätt belopp har blivit ifyllda i momsdeklarationen. I ruta A.05 finns 120 000 kr, 
vilket är hans omsättning (försäljning). I ruta B.11 finns den 12-procentiga momsen 14 400 kr. I ruta 
F.48 finns den ingående momsen (på hans utgifter) 19 422 kr. Han räknar ut att han får tillbaka moms 
med 19 422 – 14 400 = 5 022 kr. Detta belopp skriver han i ruta G.49 med ett minustecken framför.  

Inkomstdeklarationen INK1 sid 2  
Bruno kontrollerar att rätt belopp har blivit ifyllda på sid 2 på blankett INK1 (huvudblanketten). 
Överskottet 4 047 kr i R47 på NE-bilagan för han in i ruta 10.1.  

Övrigt  
Bruno har inte tillräckligt med kapitalunderlag för att kunna utnyttja räntefördelning. Dessutom är det 
tveksamt om räntefördelning lönar sig i och med jobbskatteavdraget på aktiv näringsverksamhet. 

Bruno har inkomst av tjänst så att han kan försörja sig, men det visar vi inte i det här exemplet.

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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på de flesta av dina frågor.
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M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande 1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Bruno Grönberg
Gulockravägen
56 156 79 Spektra

721212-0000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Bruno är bildkonstnär och har en 
mindre enskild konstnärlig 
verksamhet med en omsättning 
under 3 mnkr.



Person-/organisationsnummer

2019
Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1 Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder   0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande           0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler 1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk 0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk 1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4

721212-0000

4 047

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Bruno Grönberg



Inkomst av näringsverksamhet
Enskilda näringsidkare

NE
Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som 
bedriver enskild näringsverksamhet. 

Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna 
Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 
283. Ange belopp i hela kronor.

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m.

Datum när blanketten fylls i

Namn Personnummer

Bruno Grönberg 
Verksamhetens art

Personnummer redovisningsansvarig 1

Jag har bedrivit passiv 
näringsverksamhet

Självständig näringsverk- 
samhet bedrivs utanför EES

Jag har inte tillämpat regler-
na om förenklat årsbokslut

1 Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten  vid gemensam verksamhet samt vid
  förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. 

Balansräkning/räkenskapsschema

B1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

B2 Byggnader och markanläggningar

B3
Mark och andra tillgångar som inte får
skrivas av

B4 Maskiner och inventarier

B5 Övriga anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

B6 Varulager

B7

B8 Övriga fordringar

B9 Kassa och bank

Kundfordringar

Eget kapital

B10 Eget kapital (tillgångar - skulder)

Obeskattade reserver 2

B11 Obeskattade reserver

Avsättningar 2

B12

Skulder

B13 Låneskulder

B14

B15 Leverantörsskulder

B16

Skatteskulder

Övriga skulder

Avsättningar

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter

R1
Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter

R2

Bil- och bostadsförmån m.m.

R4 Ränteintäkter m.m.

Momsfria intäkter

Kostnader

R5 Varor, material och tjänster

R6

R7 Anställd personal

R8 Räntekostnader m.m.

Övriga externa kostnader

+

-

-

-

-

+

+

+

R3

Upplysningar om årsbokslutet
Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av 
årsbokslutet

R9
Avskrivningar och nedskrivningar 
byggnader och markanläggningar

R10

Avskrivningar och nedskrivningar
maskiner och inventarier och
immateriella tillgångar

-

-

Årets resultat

R11 =
Bokfört resultat
(förs över till sidan 2 R12) (+/-)

Ja Nej

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se

Avskrivningar

2 Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut.

2018-01-01 2018-12-31

Bildkonstnär

721212-0000

7 683

11 000

120 000

68 000

22 600

18 683

3 293

26 107

X
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Personnummer

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat

R13

R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp

R15
Intäkter som inte bokförts men som ska
tas upp

Bokförda kostnader som inte ska dras av +

-

+

R16
Kostnader som inte bokförts men som ska
dras av 

R17 Sammanlagt resultat av verksamheten

-

=

R12 =
Bokfört resultat
(förs över från R11 sidan 1) (+/-)

Min andel som medhjälpande make (+) och
andel till medhjälpande make (-)R20

+

-

Övriga skattemässiga justeringar, kostnader
min andel (t.ex. utgifter för resor till och från 
arbetet)R22 -

R23

R24
Outnyttjat underskott från föregående beskatt- 
ningsår (R48 i föregående års blankett)

R25
Skogsavdrag/substansminskningsavdrag
enligt blankett N8

Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min 
andel +

-

-

R18
Gemensam verksamhet - överskott redovisad
av annan 3a eller min andel av underskott 3b -

R19 +
Gemensam verksamhet - underskott redovisad
av annan 3a eller min andel av överskott 3b

R21
Min andel av resultatet från verksam- 
heten/erna =

+

Återföring av värdeminskningsavdrag m.m.
vid avyttring av näringsfastighet och s.k. av- 
skattning (skogs- och substansminsknings- 
avdrag redovisas även på N8)R26

R27

R28
Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller 
upphovsmannakonto

R29
Överskott (+)/Underskott (-) före ränteför- 
delning

Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovs- 
mannakonto +

-

=
3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12.

R31

R32 Återföring av periodiseringsfond

R33
Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning
till periodiseringsfond

Negativ räntefördelning (beloppet förs även
till p. 11.2 på INK1) +

+

=

R34
Avsättning till periodiseringsfond, dock högst
30 % av överskott vid R33

R35
Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av
expansionsfond

-

=

R30 -
Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid 
R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)

R36
Ökning av expansionsfond, dock högst överskott 
vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1) -

R37 +
Minskning av expansionsfond (beloppet förs även 
till p. 12.2 på INK1)

R38 -

Egna pensionspremier eller inbetalning på 
pensionssparkonto i näringsverksamheten 
(beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38

R40
Medgivna avdrag för egenavgifter och särskild 
löneskatt föregående beskattningsår

-

+

R41
Påförda egenavgifter och särskild löneskatt
föregående beskattningsår

R42
Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag 
för egenavgifter och särskild löneskatt

-

=

R43
Årets beräknade avdrag för egenavgifter och 
särskild löneskatt -

R44 +
Sjukpenning hänförlig till denna näringsverk- 
samhet

R45 +

Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad 
näringsverksamhet utnyttjat underskott
(beloppet förs även till p. 14.1 på INK1).

R46 +

Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid 
avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt 
och underskott i andelshus

R47
Överskott (+). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.1 
eller 10.3

R48
Underskott (-). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.2 
eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.

=

=
3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representant- 
    redovisning föras in direkt i NE-blanketten

1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt
lastbil som är leasad (hyrd)  i näringsverksamheten
eller som är bokförd som tillgång?

Övriga uppgifter

Ja

2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt
schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet

3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret 
som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp

4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för 
av- och nedskrivning, försäljning och utrangering

5. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 
    minskningsavdrag som finns vid beskattnings-
    årets utgång avseende byggnader

6. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 
    minskningsavdrag som finns vid beskattnings-
    årets utgång avseende markanläggningar

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång

8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 4

9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) 4

10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa 

beskattningsår 4

11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 5

4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta
   R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelnings-
   belopp som sparas till nästa beskattningsår.
5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har 
   kvarvarande expansionsfond.

26 107

26 107

26 107

7 400

11 000

7 707

7 400

7 707

2 312

5 395

5 395

1 348

4 047

721212-0000

NEM-2-10-2018P4

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Person-/Organisationsnummer

Deklarationsdag

Beräkningsbilaga MOMSD

Årsmoms
OBS! Värdena ska föras över till originalblanketten 
(alternativt lämnas via e-tjänsten för Momsdeklaration).

Momsdeklaration för beskattningsår ska lämnas senast 26 i andra månaden efter beskattningsåret för HB/KB samt för dem som 
haft handel med EU-land. Övriga lämnar momsdeklaration enligt nedan:

Period Inkomstdeklaration lämnas Momsdeklaration lämnas

Fysisk person 2 maj 13 maj eller 26 juni vid byråanstånd

Juridisk person P1. 1 nov 12 nov

P2. 17 dec 27 dec

P3. 1 mar 12 mar

P4. 1 jul 12 jul

Moms att deklarera för Ange endast kronor, ej ören

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

Momspliktig försäljning som inte
ingår i ruta 06, 07 eller 08

Momspliktiga uttag

Beskattningsunderlag vid
vinstmarginalbeskattning

Hyresinkomster vid frivillig
skattskyldighet

05

06

07

08

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08

Utgående moms 25 %

Utgående moms 12 %

Utgående moms 6 %

10

11

12

+

+

+

C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

Inköp av varor från ett annat EU-land

Inköp av tjänster från ett annat
EU-land enligt huvudregeln

Inköp av tjänster från ett land
utanför EU

Inköp av varor i Sverige som
köparen är skattskyldig för

Övriga inköp av tjänster i Sverige
som köparen är skattskyldig för

20

21

22

23

24

D. Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24

Utgående moms 25 %

Utgående moms 12 %

Utgående moms 6 %

30

31

32

+

+

+

H. Import

Beskattningsunderlag vid import
50

I. Utgående moms på import i ruta 50

Utgående moms

Utgående moms

Utgående moms

60

61

62

+

+

+

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms

Försäljning av varor till ett annat
EU-land

Försäljning av varor utanför EU

Mellanmans inköp av varor
vid trepartshandel

Mellanmans försäljning av varor
vid trepartshandel

Försäljning av tjänster till näringsidkare
i annat EU-land enligt huvudregeln

Övrig försäljning av tjänster
omsatta utanför Sverige

Försäljning när köparen är
skattskyldig i Sverige

Övrig försäljning m.m.

35

36

37

38

39

40

41

42

F. Ingående moms 

Ingående moms att dra av
48

-

G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid)

Moms att betala eller få tillbaka
49 +/-

=

721212-0000

Jan 2018 - Dec 2018

120 000

14 400

19 422

-5 022

Anteckningar

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden ARSMOMS-1

eller

eller

eller

eller

eller

3 dec

15 jan

1 apr

1 aug

17 jun

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid e-Ink2+fil

vid byråanstånd

(elektroniskt)

(elektroniskt)

(elektroniskt)

(elektroniskt)

eller

eller

eller

eller

(papper)

(papper)

(papper)

(papper)

12 dec

17 jan

12 apr

19 aug
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