
 

 

 

 

Pressmeddelande 
 
30 april 2020 
 
Hög tid att deklarera – har du koll på avdragen?  
 
Senast den 4 maj ska deklarationen för inkomståret 2019 lämnas till Skatteverket. I det 
rådande läget kan det vara svårt för en del att lämna in sin deklaration i tid, då kan man 
söka anstånd till den 1 juni. Mycket finns förtryckt på deklarationsblanketten men om 
man exempelvis kan göra reseavdrag, har sålt bostad eller värdepapper behöver man 
fylla i det själv. Swedbanks och sparbankernas privatekonom tipsar om vanliga avdrag 
och datum.  
 
- Det mesta är redan med på deklarationsblanketten, men kom ihåg att kolla att allt stämmer 
och vilka avdrag du har rätt att göra, det kan finnas tusenlappar att tjäna, säger Arturo 
Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.  
 
Resa till och från arbetet 

Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag 
för dessa utgifter. Villkor för avdrag finns på skatteverket.se. 
 
Bostad  

Om du har sålt din privatbostad under 2019 måste du deklarera för det. Börja med att se över 
vilka utgifter du kan dra av från försäljningspriset och vilka du inte får dra av. Till exempel får 
du inte dra av för reparationer som är äldre än fem år eller renoveringar som totalt kostat 
mindre än 5 000 kronor under ett kalenderår. Men mäklararvodet, eventuell flyttstajling och 
kostnader om du bytt till ett bättre material, exempelvis från en plastmatta till ekparkett får du 
göra avdrag för. 
 
- Har man köpt hus är det lätt att glömma avgifterna för till exempel lagfart och pantbrev när 
man deklarerar. Det är inte bra, för beloppen kan vara stora. Det är också viktigt att komma 
ihåg att kunna visa underlag för de avdrag man vill göra från försäljningspriset, säger Arturo 
Arques.  
 
Om du efter avdragen får fram att du gjort en vinst ska 22/30 av vinsten beskattas med 30 
procent. Det betyder att reavinstskatten blir 22 procent. Om du istället gjort en förlust får du 
dra av 50 procent av förlusten. Du kan skatta av vinsten direkt eller begära uppskov. För att 
få uppskov ska du köpa eller ha köpt en ny permanentbostad och uppskovsbeloppet måste 
vara minst 50 000 kronor. På det beloppet betalar du årligen 0,5 procent i skatt.  
 
Uppskovsräntan är inte avdragsgill och motsvarar en låneränta på 3,25 procent före 
ränteavdrag. För vissa kan det därför vara klokare att skatta av vinsten och låna till den nya 
bostaden så länge låneräntan är lägre än 3,25 procent. Tänk också på att det är vinsten man 
begär uppskov på, inte skatten.  
  
Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. Eventuellt överskott 
deklarerar du som inkomst av kapital som beskattas med 30 procent. Om du hyr ut ett 
småhus får du även göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget. 



 

 

 

För en bostadsrätt eller hyreslägenhet kan du göra avdrag för den del av månadsavgiften 
som avser den uthyrda bostadsdelen.  
 
Om du på grund av ditt arbete har flyttat till annan ort och behållit en bostad för dig eller din 
familj på din tidigare bostadsort kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader för dubbel 
bosättning.  
 
Värdepapper  

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är 
förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift 
eller kapitalförlust. Om du har sålt aktier eller fonder utanför ISK och gjort det med vinst ska 
du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning 
och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan du kvitta den mot annan vinst i 
inkomstslaget kapital. 
 
Kan du inte deklarera i tid?  

I det rådande läget med coronapandemin kan vissa ha svårt att på ett tryggt sätt lämna in 
deklarationen i tid.  

• Är man över 65 år kan man lämna deklarationen även efter den 4 maj utan att ansöka 
om anstånd och får heller inte förseningsavgift. (fullständiga villkor på skatteverket.se) 

• Övriga kan söka anstånd via Mina sidor på skatteverket.se. Du får besked direkt och 
kan då lämna in deklarationen senast den 1 juni. Ingen förseningsavgift tas ut om du 
fått anstånd. 

• Det går även att söka anstånd för anhöriga genom att ringa 0771–567 567. 

 

Viktigt att veta! Om du deklarerar efter den 4 maj och ska få tillbaka pengar, får du dem i 
augusti istället för i juni. Däremot påverkas inte tiden när du ska betala in eventuell kvarskatt.  

 

Tips inför deklarationen 

• Skaffa e-legitimation, till exempel Mobilt BankID så kan du se deklarationen och deklarera 
i Skatteverkets app och e-tjänst. 

• Anmäl bankkonto till Skatteverket för automatisk utbetalning av eventuell 
skatteåterbäring. Om du inte anmält konto står pengarna kvar på ditt skattekonto. 

• Börja tidigt så att du har god tid på dig att kontrollera att du fått med allt.  
 

 
Tips till dig som redan fått eller kommer få tillbaka pengar 

Många saker kan avgöra vad du ska göra med din skatteåterbäring. Ålder, ekonomi, och just 
nu coronapandemin som påverkar mångas livssituation. 
 

• För alla kan det dock vara klokt att spara en del av skatteåterbäringen, både som buffert 
och mer långsiktigt, exempelvis till pensionen.  

• Har du stora lån kan amortering vara ett bra alternativ.  

• Har du utrymme i din ekonomi kan du även passa på att unna dig något speciellt eller 
använda pengarna till att fixa till något hemma.   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Viktiga datum  

• 4 maj: Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration och sista dagen att betala kvarskatt under 
30 000 kronor för att undvika kostnadsränta.  

• 5 maj: Kostnadsränta (1,25 procent) börjar räknas på kvarskatt under 30 000 kronor. För kvarskatt 
över 30 000 kronor började kostnadsräntan räknas redan från den 13 februari. 

• 9–20 juni: Eventuell skatteåterbäring för dig som deklarerar senast den 4 maj, digitalt 
eller på papper. 

• 4–7 augusti: Eventuell skatteåterbäring för dig som deklarerar med hjälp av 
redovisningsbyrå, senast den 15 juni (byråanstånd). 

• 12 november: Sista dagen att betala kvarskatt om du fått slutskattebeskedet i augusti. 

• 8–11 december: Eventuell skatteåterbäring för dig som tidigare inte fått besked om slutlig 
skatt eller saknar skatteregistrering i Sverige. 

• 12 mars 2021: Sista dagen att betala kvarskatt om du fått slutskattebeskedet i december. 
 
 
 
Kontakt:  

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62              www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16       www.swedbank.se/privatekonomi 

                                                                                           www.swedbank.se/framtid 

Läs mer om att deklarera på skatteverket.se 

Du kan även ringa Skatteupplysningen 0771–567 567 (utlandet: + 46 8 564 851 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 
kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på 
www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
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