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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 registrerat 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 86 
606 kr (vid 34 procent kommunal skatt). Om hon inte hade haft inkomsten på blankett T1, 
hade skatten och egenavgifterna blivit 78 705 kr. Skatt och egenavgifter på vinsten på T1-
blanketten, som är 17 615 kr, blir alltså 86 606 - 78 705 = 7 901 kr, dvs. 7 901/17 615 = 45 
procent.  
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Inkomstdeklaration  1     2016
Inkomståret 2015

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 2016 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

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

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

1.7Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 10 000 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

3.1Pensionssparande m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rot-/rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Underlag för skattereduktion för gåva

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, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, 
K12 avsnitt E 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.

8.2Förvaltningsutgifter
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 1 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

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

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, 
K10A, K12 avsnitt E 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

Namn och adress 

Lisa Bergström
Arenavägen 33
135 67 Scensta

621221-0000

385 000

13 212

10 500

35 340

37 295

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

INK1M-1-25-2015P4

Författare med tjänsteinkomster 
och vissa royaltyersättningar.

StefanA
Markering

StefanA
Markering

StefanA
Markering

StefanA
Markering

StefanA
Markering

StefanA
Rektangel
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Person-/organisationsnummer

2016Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

10.5Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

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 2,8 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2015

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 elektroniskt.

Övrigt

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Belopp från NE

Belopp från NE

Bruttoinkomst

Eget

Belopp från N3A

Belopp från N3A

Belopp från N3A

Belopp från N3A

Kostnader

Anställdas

INK1M-2-25-2015P4

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
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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

- på grund av din ålder inte ska betala egenavgifter m.m.1

  men som haft sådana inkomster som anges i upplys- 
  ningarna på sidan 2. 
Ange belopp i hela kronor.
För hobbyverksamhet används blankett T2. 
Siffror i ring - se upplysningar på sidan 2.

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 avsättning till
egenavgifter m.m.1 +

4. Påförda egenavgifter m.m.1 enligt slutskattebeskedet 2015 -

5. Överskott/Underskott =

6. Årets schablonavdrag för avsättning till 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  Om du är född 1937 eller tidigare ska du föra in beloppet vid p. 1.5 (i stället för vid p. 1.6) på 
    Inkomstdeklaration 1, eftersom du inte ska betala några egenavgifter m.m.1 Detsamma gäller
    dödsbo efter person som avlidit före 2015, då inte heller det ska betala egenavgifter m.m.1

-

+

3

4

5

6

Lisa Bergström 621221-0000

17 500

17 500

17 500

1 725

4 403

13 212

1 610

17 615

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

2015

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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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 Lettland 6 500 
fördyr. levnadsomkostn. Lettland 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 Inkomstdeklarationen i ruta 2.1 (avdrag- tjänst) 

Redovisas i Inkomstdeklarationen i ruta 2.3 (avdrag- tjänst) 

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader i 
Sverige. Kan den skattskyldige inte visa vilken utgift 
den haft, ska ett halvt normalbelopp dras av 

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

Redovisas i Inkomstdeklarationen i ruta 2.4 (avdrag- tjänst) 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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