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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.  
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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.  
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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. 
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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 
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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

8.7Investeraravdrag 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
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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
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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

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
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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.

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
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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 +/-

=

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




