* Skatteverket

Inkomstdeklaration 1

2018

Inkomståret 2017

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1
FE 8000
107 75 Stockholm

Deklarera
senast den 2 maj,
gärna genom att
sms:a, ringa,
använda vår app
eller e-tjänst.

Skatteupplysningen

0771-567 567

Mörling, Elia
BJÄRKA-SÄBY TOMTA 1
589 64 STUREFORS

På skatteverket.se får du svar
på de flesta av dina frågor.
Person-/organisationsnummer

760412-8996
① Inkomster - Tjänst

Spara den ena som kopia!

1.1 Lön, förmåner,
sjukpenning m.m.

Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av
ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. Ange belopp i hela kronor (utan ören).
Ange belopp i hela kronor

433 920

1.3 Allmän pension och
tjänstepension m.m.

1.7Inkomst från bilaga K10, K10A och K13
Ange belopp i hela kronor

2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och
hemresor
2.4 Övriga utgifter
Du får avdrag endast för den del som
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

lmm 04
sv

Småhus/ägarlägenhet
halv avgift
0,375 %

2000

Småhus/ägarlägenhet
hel avgift
0,75 %

⑥

Avdrag - Kapital

Ange belopp i hela kronor

8.1 Ränteutgifter m.m.
Förlust från bilaga
K4 avsnitt C m.m.
33 828
8.3Förlust fondandelar m.m. Förlust från
bilaga K4 avsnitt A,
K10, K12 avsnitt B
och C och K13.
8.4Förlust ej marknadsnoterade fondandelar.
Förlust från bilaga
K4 avsnitt D, K10A,
K12 avsnitt B och
C och K15A/B.

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
⑤

SKV

Ange belopp i hela kronor

3.1 Socialförsäkringsavgifter enligt EUförordningen m.m.
④

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

⑧

Allmänna avdrag

1

7.7Vinst från bilaga K7 och K8

2.2Tjänsteresor

27

Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 2011:1244

2.1 Resor till och från arbetet
Du får avdrag endast för den del som
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

③

Ange belopp i hela kronor

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad
7.4 Vinst fondandelar
m.m. Vinst från
bilaga K4 avsnitt A
och B, K10, K10A,
K11, K12 avsnitt B
och C och K13.
7.5 Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst från
bilaga K4 avsnitt D,
K12 avsnitt B och
C och K15A/B m.m.

1.4 Privat pension
och livränta
1.5 Andra inkomster
som inte är pensionsgrundande
1.6 Inkomster, t.ex.
hobby, som du
själv ska betala
egenavgifter för

Avdrag - Tjänst

- Kapital

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

1.2 Kostnadsersättningar

②

⑦ Inkomster

8.5Förlust från bilaga K5 och K6
8.6 Förlust från bilaga K7 och K8

200

Underlag för fastighetsavgift

8.7 Investeraravdrag från bilaga K11
⑨ Utländsk

försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för
kapitalförsäkring
9.2 Skatteunderlag för
pensionsförsäkring

Underlag för fastighetsskatt

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

www.skatteverket.se
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Person-/organisationsnummer

760412-8996

Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet
⑩

⑬

Näringsverksamhet
Belopp från NE

13.1 Regionalt nedsättningsbelopp, endast
näringsverksamhet i stödområde

aktiv näringsverksamhet

Samråd enligt SFS1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

10.3 Överskott av
passiv näringsverksamhet

Nedsättning av egenavgifter

Belopp från N3A

10.1 Överskott av

10.2 Underskott av
aktiv näringsverksamhet

2018

Belopp från NE

Belopp från N3A

Belopp från NE

Belopp från N3A

Belopp från NE

Belopp från N3A

⑭

10.4 Underskott av
passiv näringsverksamhet
10.5 Inkomster för vilka Bruttoinkomst
uppdragsgivare
ska betala socialavgifter
10.6 Underlag för sär- Eget
skild löneskatt på
pensionskostnader

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
⑮

Underlag för fastighetsavgift

Kostnader

Hyreshus:
bostäder
Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på
pensionskostnader

0,3 %
0,15 %

⑯

Underlag för fastighetsskatt

Hyreshus: tomtmark,
bostäder under
uppförande
0,4 %
⑪

Räntefördelning

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

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

⑫

Underlag för expansionsfondsskatt

Hyreshus:
lokaler
1,0 %
Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk
0,5 %
Elproduktionsenhet: vattenkraftverk
2,2 %
Elproduktionsenhet: vindkraftverk
0,2 %

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

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

⑰

Kryssa här om din näringsverksamhet
har upphört under 2016

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.

⑱

Underskrift

Namnteckning

Telefonnummer

SKV

2000

27

sv

lmm 04

Övrigt

INK1-2-27-2017P4

Sid 1

Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2017
Namn

Person-/organisationsnummer

Mörling, Elia

760412-8996

Du som har fått din deklaration till din digitala brevlåda kan inte få några koder för
att godkänna deklarationen.
Godkänn enkelt din deklaration med Mobilt BankID i appen Skatteverket.
Ska du ändra eller lägga till något, deklarera i e-tjänsten på skatteverket.se.

Specifikationen ska du behålla!

Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten.
Kontrolluppgifter

1 Inkomster - Tjänst
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.
-Idea Hunt in Sweden AB
7 Inkomster - Kapital
7.1 Schablonintäkter
-Nordea Funds Ab, Svensk Filial
Schablonintäkt Nordea Futura
8 Avdrag - Kapital
8.1 Ränteutgifter m.m.
-Marginalen Bank Bankaktiebolag
-Nordea Bank AB
-Ecster AB
-Klarna Bank AB

Inkomst/
Avdrag

Avdragen
skatt

433920*

112901

1*

16231
5840
11749
8
33828*

Summa avdragen skatt

112901

4 Skattereduktioner
4.2 Rutarbete
Rutarbete som utförts under 2016 eller 2017 och betalats under år 2017
Carlsson, Samuel (800611-5516)
Preliminär skattereduktion för rutarbete
200*

SKV

2000a 27

sv

lmm 04

Uppgifter som du själv ska redovisa i deklarationen
Uppgifter för dig som lämnar bilaga K10 eller K12
Du förväntas lämna bilaga K10 (kvalificerade andelar) eller K12 (okvalificerade
andelar) eftersom du enligt Skatteverkets uppgifter var delägare i fåmansföretag
under 2017. Har du avyttrat dina andelar före 2017 ska du ha deklarerat detta
tidigare år och du ska därför inte lämna någon bilaga K10 eller K12 i år. Har det
skett en förändring i ägarförhållandena ska behörig firmatecknare anmäla detta till
Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se/delagareifamansforetag.
Sparat utdelningsutrymme från föregående års bilaga K10.
Kontrollera att uppgiften är riktig innan du använder den.
Mörling Stockholm AB, 556690-8645

1273047

Preliminär skatteuträkning till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2017
Namn

Sid 2

Person-/Organisationsnummer

Mörling, Elia

760412-8996

Anmält konto för skatteåterbetalning

Hemortskommun 1 november 2016

Län/Kom

Kommunal skatt %

LINKÖPING

0580

30,90

760412-8996
Kyrkoavgift: Svenska kyrkan % Avgift: annat trossamfund % Begravningsavgift %

1,420

0,246

Skatteuträkningen ska du behålla!

Skatteuträkningen stämmer inte om du ändrar eller lägger till något belopp i deklarationen.

Sammanställning förvärvsinkomst
Inkomst av tjänst
Fastställd förvärvsinkomst
Grundavdrag
Beskattningsbar förvärvsinkomst

+
=
=

Sammanställning kapitalinkomst
433920 Ränteinkomster, utdeln. m.m.
433900 Avdrag för ränteutgifter
13200 Underskott av kapital
420700

Preliminär skatteuträkning
Kommunal inkomstskatt, 30,90 % (varav landstingsskatt 10,70 %)
Kyrkoavgift till Svenska kyrkan, 1,420 %
Begravningsavgift, 0,246 %
Skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag)
Skattereduktion för underskott av kapital
Summa
Avdragen skatt enligt kontrolluppgifter
Beräknat belopp som du ska få tillbaka (exklusive ränta)

+
=

1
33828
33827

+
+
+
=
=

129996
5973
1034
25753
10148
101102
112901
11799

Här finns information till din skatteuträkning
Din allmänna pensionsavgift är 30400 kr. Du har fått skattereduktion med hela
beloppet.
Underlag för skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) är 433900 kr.
Läs mer på skatteverket.se/jobbskatteavdrag.

SKV

2000b 27

sv

lmm 04

Du har fått skattereduktion för rot-/rutarbete med 200 kr. Skattereduktionen har du
redan fått genom att du bara betalade en del av arbetskostnaden på fakturan, därför
syns inte beloppet i din preliminära skatteuträkning. Läs mer på skatteverket.se/
preliminartochslutligtavdrag.

Vid inbetalning

Ditt referensnummer (OCR)

Bankgiro 5050-1055

1976041289968

Du kan också beställa ett inbetalningskort via vår
servicetelefon 020-567 000, direktval 6704.

