2018

Inkomstdeklaration 1

Skatteverket

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.

Skatteverket

0771-567 567

Joakim Ekblad
Kompanigatan 66 Lgh 1202
587 58 Linköping

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

770414-2954
1

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).

Inkomster - Tjänst

Ange belopp i hela kronor

1.1 Lön, förmåner,
sjukpenning m.m.

607 216

1.3 Allmän pension och
tjänstepension m.m.

0

1.4 Privat pension
och livränta
1.5 Andra inkomster

0

som inte är pensionsgrundande

0

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

0

1.7 Inkomst enligt bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst

Ange belopp i hela kronor

2.1 Resor till och från arbetet

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

0

2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och
hemresor
2.4 Övriga utgifter

0

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

Allmänna avdrag

Ange belopp i hela kronor

3.1 Socialförsäkr.avg enligt EUförordningen m.m.
4

utdelningar, vinst
enligt bilaga K4
avsnitt C m.m.

0

7.3 Överskott 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.

2 301

0

7.6 Vinst från bilaga K5 och K6.
Återfört uppskov från bilaga K2.
7.7 Vinst från bilaga K7 och K8

Avdrag - Kapital

Ange belopp i hela kronor

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

8.6 Förlust från bilaga K7 och K8

0

Underlag för fastighetsavgift

Småhus/ägarlägenhet
hel avgift

0,75 %

Småhus/ägarlägenhet
halv avgift
0,375 %

8.7 Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för
kapitalförsäkring
9.2 Skatteunderlag för
pensionsförsäkring

Underlag för fastighetsskatt

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

23 668

8.5 Förlust från bilaga K5 och K6

9

6

1 039

8.4 Förlust 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

Ange belopp i hela kronor

7.1 Schablonintäkter

8

2.2 Tjänsteresor

3

Inkomster - Kapital

7.2 Ränteinkomster,

1.2 Kostnadsersättningar

2

7
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Person-/Organisationsnummer

770414-2954

Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet
10

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverksamhet
10.2 Underskott av
aktiv näringsverksamhet
10.3 Överskott av
passiv näringsverksamhet
10.4 Underskott av
passiv näringsverksamhet
10.5 Inkomster för vilka

13

Belopp från NE

Belopp från N3A

Nedsättning av egenavgifter

13.1 Regionalt nedsättningsbelopp, endast
näringsverksamhet i stödområde.

5 659
Belopp från NE

Belopp från N3A

Belopp från NE

Belopp från N3A

14

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
Belopp från NE

Belopp från N3A
15

Bruttoinkomst

Underlag för fastighetsavgift

Kostnader

uppdragsgivare
ska betala socialavgifter

10.6 Underlag för sär-

Hyreshus:
bostäder

Eget

Anställdas

0,3 %
0,15 %

skild löneskatt på
pensionskostnader

10.7 Underlag för avkastningsskatt på
pensionskostnader

16

Underlag för fastighetsskatt

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

Hyreshus:
lokaler

Räntefördelning

1,0 %

Industri och elproduktionsenhet, värme0,5 %
kraftverk
Elproduktionsenhet: vatten2,2 %
kraftverk
Elproduktionsenhet: vind0,2 %
kraftverk

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 expansionsfondskatt

12.1 Ökning av expansionsfond

Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Kryssa här om din näringsverksamhet
har upphört under 2017

12.2 Minskning av expansionsfond

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

17

2018

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 begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Kryssa här om du haft inkomst från utlandet.

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

18

Underskrift

Namnteckning

Telefonnummer

INK1-2-27-2017P4

0

K4

Försäljning

Skatteverket

Värdepapper m.m.

Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta,
råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här
blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration 1.
Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren
"Försäljning av värdepapper", SKV 332. Ange belopp i hela kronor.

Inkomstår

Datum när blanketten fylls i

2018-04-10

2017

Numrering vid flera K4

Den skattskyldiges namn

Personnummer

Joakim Ekblad

770414-2954

A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m.
Antal

1

Beteckning

1

Försäljningspris

1

Omkostnadsbelopp

1

Vinst

Förlust

2 301

0

2 301

2 301

0

2 301

2
3
4
5
6
7
8
9
Summera beloppen på rad 1-9 i
följande kolumner på varje inlämnad
blankett

=

0

Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p. 7.4 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p. 7.4 ska du
lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.
Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8.3 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.8.3 ska du lägga ihop den med summa
förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.

B. Återföring av uppskovsbelopp
Uppskovsbelopp
som återförs

Beteckning på uppskovsaktie

För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p. 7.4 på inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från
fondandelar m.m. i det gula fältet vid p. 7.4 ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med
dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.
1 Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i
broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV 332. Omkostnadsbeloppet
beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.

- Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och
innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 20 % av försäljningspriset
(efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer,
optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande.

- Du kan använda hjälpblankett SKV 2198 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden.

Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K4-blanketter.
Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 www.skatteverket.se

www.skatteverket.se
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Personnummer

770414-2954

C. Marknadsnoterade obligationer, valuta m.m.
Antal/Belopp i
utländsk valuta

Försäljningspris/Återbetalat belopp omräknat till svenska kronor

Beteckning/Valutakod

Omkostnadsbelopp/
Utlånat belopp omräknat till svenska kronor

Vinst

Förlust

1
2
3
4
5
6
7
Summera beloppen på rad 1-7 i
följande kolumner på varje inlämnad
blankett

0

=

0

Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.7.2 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har förifyllda ränteinkomster, utdelningar m.m. i det gula fältet vid p. 7.2 ska
du lägga ihop dessa med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.
Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8.1 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har förifyllda ränteutgifter m.m. i det gula fältet vid p. 8.1 ska du lägga ihop dessa med summa
förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.

D. Övriga värdepapper, råvaror, övriga tillgångar (kapitalplaceringar) m.m.
Antal/Belopp i
utländsk valuta

Försäljningspris/Återbetalat belopp omräknat till svenska kronor

Beteckning/Valutakod

Omkostnadsbelopp/
Utlånat belopp omräknat till svenska kronor

Vinst

Förlust

1
2
3
4
5
6
7
Summera beloppen på rad 1-7 i
följande kolumner på varje inlämnad
blankett

=

0

Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p. 7.5 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har en förifylld vinst från ej marknadsnoterade fondandelar i det gula fältet vid p. 7.5
ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.
Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p. 8.4 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har en förifylld förlust från ej marknadsnoterade fondandelar i det gula fältet vid p. 8.4 ska du lägga ihop
den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan.

Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K4-blanketter.
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Skatteverket

Inkomst av näringsverksamhet
Enskilda näringsidkare
Fr.o.m.

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

Räkenskapsår

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.

NE
T.o.m.

2017-01-01

2017-12-31

Datum då blanketten fylls i

2018-03-29
Namn

Personnummer

Joakim Ekblad

770414-2954

Verksamhetens art

Konsultverksamhet inom IT-säkerhet
Personnummer redovisningsansvarig 1

Jag har bedrivit passiv
näringsverksamhet

Jag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut

Självständig näringsverksamhet bedrivs utanför EES

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
Anläggningstillgångar

Eget kapital

B1

Immateriella anläggningstillgångar

B10 Eget kapital (tillgångar - skulder)

B2

Byggnader och markanläggningar

Obeskattade reserver

B3

Mark och andra tillgångar som inte får
skrivas av

B11 Obeskattade reserver

B4

Maskiner och inventarier

Avsättningar

B5

Övriga anläggningstillgångar

B12 Avsättningar

0

2

2

Omsättningstillgångar

Skulder

B6

Varulager

B13 Låneskulder

B7

Kundfordringar

B14 Skatteskulder

B8

Övriga fordringar

B15 Leverantörsskulder

B9

Kassa och bank

B16 Övriga skulder

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

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter
R1

Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter

+

R2

Momsfria intäkter

+

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

+

R4

Ränteintäkter m.m.

+

Avskrivningar
3 148

Avskrivningar och nedskrivningar
byggnader och markanläggningar

-

Avskrivningar och nedskrivningar
maskiner och inventarier och
R10 immateriella tillgångar

-

R9

Årets resultat
Bokfört resultat

(+/-)

R11 (förs över till sidan 2 R12)

Kostnader

=

-9 582

Upplysningar om årsbokslutet
R5

Varor, material och tjänster

-

R6

Övriga externa kostnader

-

R7

Anställd personal

-

R8

Räntekostnader m.m.

-

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

12 730

Ja

Nej

NEM-1-09-2017P4

Personnummer

770414-2954

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat
Bokfört resultat

(+/-)

=

-9 582

R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av

+

267

R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp

R12 (förs över från R11 sidan 1)

Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid

R30 R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)

Negativ räntefördelning (beloppet förs även till

-

R31 ruta p. 11.2 på INK1)

+

-

R32 Återföring av periodiseringfond

+

16 859

+

R33 till periodiseringsfond

=

7 544

R16 ska dras av

-

0

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

0

R17 Sammanlagt resultat av verksamheten

=

-9 315

Intäkter som inte bokförts men som ska

R15 tas upp

Kostnader som inte bokförts men som

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

R18 av annan

Gemensam verksamhet - underskott redovisad

R19 av annan 3a eller min andel av överskott 3b

Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning

R36 vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1)

+

R37 till p. 12.2

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

-

Min andel av resultatet från verksamR21 heten/erna

=

Övriga skattemässiga justeringar,

R23 intäkter min andel

Minskning av expansionsfond (beloppet förs även
på INK1)
Egna pensionspremier eller inbetalning på
pensionssparkonto i näringsverksamheten

-9 315

Skogsavdrag/substansminskningsavdrag

R25 enligt blankett N8

-

Överskott (+)/Underskott (-) före-

+

976

-

975

=

7 545

-

1 886

Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild

R40 löneskatt föregående beskattningsår

R43 särskild löneskatt

Sjukpenning hänförlig till denna näringsverk-

R44 samhet

-

Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad
näringsverksamhet utnyttjat underskott

Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovsR27 mannakonto

R29 räntefördelning

0

Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller

+

Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller

-

Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag

-

+

R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38

R42 för egenavgifter eller särskild löneskatt

+

-

-

Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt

Återföring av värdeminskningsavdrag m.m.
vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs- och substansminskningsR26 avdrag redovisas även på N8)

R28 upphovsmannakonto

7 544

R38 (beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)

R41 föregående beskattningsår.

Outnyttjat underskott från föregående beskatt-

R24 ningsår (R48 i föregående års blankett)

=

Ökning av expansionsfond, dock högst överskott

-

+

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

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

R35 expansionsfond

+

R45 (beloppet förs även till p. 14.1 på INK1)

+

+

Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid
avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt
R46 och underskott i andelshus

+

-

R47 eller 10.3

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

-9 315

=

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

Underskott(-). Överförs till INK1 sidan 2, p.10.

R48 eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.

=

5 659

=

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

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

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång
Ja
4

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

8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt)

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

9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt)

4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för
av- och nedskrivning, försäljning och utrangering
5. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende byggnader

4

10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa
4
beskattningsår

0

5
11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt)

0

6. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende markanläggningar
4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta
R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår.
5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har
kvarvarande expansionsfond.
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Den skattskyldiges namn

Räntefördelning och expansionsfond (f d N6)

Joakim Ekblad

- Beskattningsår 2017

Person-/Organisationsnummer

770414-2954

A. Beräkning av kapitalunderlag för
räntefördelning och fördelningsbelopp

B. Beräkning av kapitalunderlag för expansionsfond
samt förändring av expansionsfond

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets ingång

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningårets utgång

Hälften av medel på skogskonto m.m.

920 +

Hälften av medel på skogskonto m.m.

935 +

Sådana andelar där vinsten vid försäljning
beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet

921 +

Sådana andelar där vinsten vid försäljning
beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet

936 +

Värde av fastighet enligt sidan 2

922 +

Värde av fastighet enligt sidan 2

937 +

Bostadsrätt (anskaffningsutgift)

923 +

Bostadsrätt (anskaffningsutgift)

938 +

Övriga tillgångar

924 +

Övriga tillgångar

939 +

Skulder

925 -

Skulder

940 -

Ersättningsfonder

926 -

Ersättningsfonder

941 -

Summa periodiseringsfonder vid
beskattningsårets ingång

927 -

Summa periodiseringsfonder vid
beskattningsårets utgång

942 -

Andra obeskattade reserver

930 -

Andra obeskattade reserver

945 -

Outnyttjat underskott av näringsverksamhet
vid beskattningsårets ingång enligt NE

931 +

Outnyttjat underskott vid beskattningsårets utgång enligt NE

946 +

Icke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2016

932 -

Övergångspost vid 1995 års taxering
(ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)

947 +

78,0% av expansionsfonden vid 2016
års beskattning

933 -

Särskild post

948 +

Övergångspost vid 1995 års taxering
(ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)

851 +

Icke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2017

949 -

Särskild post

929 +

Kapitalunderlag

Överskott (positivt)

950 =

Sparat fördelningsbelopp från
beskattningsår 2016

934 +

Underskott (negativt)

951 =

Kapitalunderlag för Överskott (positivt)
räntefördelning
Underskott (negativt)

852 =

0

0

0

Högsta möjliga expansionsfond beskattningsår 2017
Positivt kapitalunderlag vid beskattningsårets utgång enligt ovan

853 =

Beräkning av fördelningsbelopp *
Positivt kapitalunderlag x 6,27%
(= positivt fördelningsbelopp)

843 =

Negativt kapitalunderlag x 1,50%
(= negativt fördelningsbelopp)

860 =

Sparat fördelningsbelopp från beskattningsår 2016 minskat med ev bortgivet belopp
under år 2017

863 +

Summa fördelningsbelopp
Positivt fördelningsbelopp

861 =

Negativt fördelningsbelopp förs av
programmet till fältkod R31 på blankett NE

862 =

Utnyttjat positivt fördelningsbelopp enligt
fältkod R30 på blankett NE

877 -

Ev. kvarvarande positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa år

867 =

0

x 128,21% =

868

0

Ökning/minskning av expansionsfond
Expansionsfond vid årets ingång

0

Ökning av expansionsfond enligt
fältkod R36 på blankett NE
Minskning av expansionsfond enligt
fältkod R37 på blankett NE
Expansionsfond vid årets utgång

0

865 +
879 +
864 866 =

*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.
**Inkomstdeklaration 1

0

Värde av fastighet
Har flera fastigheter funnits under året, eller tillämpas både huvud- och alternativregeln för en fastighet,
lämnas uppgifterna på särskild bilaga. Valfrihet finns att välja huvudregeln eller alternativregeln för varje
separat fastighet eller del av fastighet om de förvärvats vid olika tidpunkter. Beträffande övergångsposten
se broschyren SKV 283 eller SKV 285.
Fastighetsbeteckning:

Huvudregel
Anskaffningsvärde för mark, byggnader och markanläggningar till beskattningsårets ingång

+

Värdeminskningsavdrag t.o.m. beskattningsår 2016

-

Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)

=

Anskaffningar under beskattningsåret

+

Värdeminskningsavdrag för beskattningsår 2017

-

Korrigering av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring

-

Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)

=

0

0

Alternativregeln (endast för fastigheter anskaffade före 1991-01-01)
Taxeringsvärde 1993
Procentsats för omräkning (se nedan)

X

Del av taxeringsvärde

=

Värdeminskningsavdrag m.m. vid 1982 - 1993 års taxering för de år avdraget överstiger
10% av "Del av taxeringsvärde"

-

Tillkommer anskaffningsvärde avseende ny-, till- och ombyggnad som utförts på
fastigheten fr.o.m. 1993-01-01 till beskattningsårets ingång

+

Värdeminskningsavdrag på fastigheten för beskattningsåren 1993 t.o.m. 2016

-

Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)

=

Anskaffningar under beskattningsåret

+

Värdeminskningsavdrag för beskattningsår 2017

-

Korrigering av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring

-

Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)

=

Procentsats för omräkning
54 % för småhus
48 % för hyreshus
64 % för industrihus
39 % för lantbruk

%

0

0

Förenklat årsbokslut
Enskilda näringsidkare
Namn

Person-/Organisationsnummer

Joakim Ekblad
Räkenskapsår

770414-2954
Fr.o.m.

T.o.m

2017-01-01

2017-12-31

Verksamhetens art

Konsultverksamhet inom IT-säkerhet

Bokföringsnämndens regler
för förenklat årsbokslut
(BFNAR 2006:1)
och broschyr hittar du
på www.bfn.se

Fyll i det förenklade årsbokslutet på www.skatteverket.se

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Eget kapital
Kronor

Kronor

B1

Immateriella anläggningstillgångar

B10

B2

Byggnader och markanläggningar

Obeskattade reserver

B3

Mark och andra tillgångar som inte får
skrivas av

B11

B4

Maskiner och inventarier

Avsättningar

B5

Övriga anläggningstillgångar

B12

Obeskattade reserver ingår i eget kapital.
Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4.

Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet.

Omsättningstillgångar

Skulder

B6

Varulager

B13

Låneskulder

B7

Kundfordringar

B14

Skatteskulder

B8

Övriga fordringar

B15

Leverantörsskulder

B9

Kassa och bank

B16

Övriga skulder

Summa tillgångar

=

0

Resultaträkning
Intäkter
R1

Försäljning och utfört arbete samt övriga
momspliktiga intäkter

R2

Momsfria intäkter

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

R4

Ränteintäkter m.m.

0

Eget kapital

Summa skulder och eget kapital

=

0

Avskrivningar
R9

Av- och nedskrivningar av
byggnader och markanläggningar

-

+

R10

Av- och nedskrivningar av maskiner och
inventarier och immateriella tillgångar

-

+

Årets resultat

+

R11

Bokfört resultat

-

U1

Periodiseringsfonder

U2

Expansionsfond

-

U3

Ersättningsfond

-

U4

Insatsemission, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl.

+

3 148

=

-9 582

=

0

=

0

Kostnader
R5

Varor, material och tjänster

R6

Övriga externa kostnader

R7

Anställd personal

R8

Räntekostnader m.m.

-

12 730

=
=

0

Underskrift
enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut

Namnteckning

Spara detta årsbokslut i 7 år tillsammans med bokföringen
och bokslutsunderlagen.
Årsbokslutet ska inte skickas in till Skatteverket.

Periodiseringsfond - beräkningsbilaga
Namn

Personnr/Orgnr

Joakim Ekblad

Beskattningsår

770414-2954

2017
Bilaga nr

1
Kopplad till

NE, Ink. av näringsverksamhet
Sammanställning av avsättningar och återföringar
Beskattningsår
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

16 859

Avsättningar

0

Återfört 2012
Återfört 2013
Återfört 2014
Återfört 2015
Återfört 2016
Årets återföring 2017

0

0

0

0

0

16 859

Återstående avsättning

0

0

0

0

0

0

Måste senast återföras

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Årets återföring av periodiseringsfond
Återföring som måste ske beskattningsår 2017

0

Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid beskattningsår 2017

16 859

Återföring av periodiseringsfond enligt deklarationen för beskattningsår 2017

16 859

Årets avsättning av periodiseringsfond
Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond i deklarationen för
beskattningsår 2017

2 263

Avsättning till periodiseringsfond enligt deklarationen för beskattningsår 2017

0

Total avsättning till periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång

0

0
2023

Följebrev till inkomstdeklarationen
Namn

Personnr/OrgNr

Beskattningsår

770414-2954

Joakim Ekblad

2017

Härmed översänds
Deklaration i original

Deklarationsmaterial

Deklarationskopia

Skatteberäkning

Läs igenom deklarationen och kontrollera uppgifterna
Deklarationen är upprättad med ledning av de uppgifter som ni har lämnat till oss.
Eftersom deklarationsuppgifterna kan vara felaktiga, bortglömda eller misstolkade ber vi er att gå igenom deklarationen och
kontrollera att uppgifterna stämmer innan ni skriver under den.
Om deklarationen ska ändras eller om det är några oklarheter bör ni så snart som möjligt kontakta oss. Felaktig eller
ofullständig deklaration kan t ex ge skattetillägg med mellan 20% och 40% av skatten som belöper på felet.
Vi vill uppmärksamma att ni är ansvariga för innehållet i inkomstdeklarationen.

Underskrift av inkomstdeklarationen
Redovisningsbyrån har fullmakt och signerar inkomstdeklarationen åt deklaranten.
Deklaranten signerar själv inkomstdeklarationen via Skatteverkets e-tjänster.
Deklaranten ska skriva under inkomstdeklarationen (blanketten) och återlämna den till oss senast

Inlämning till Skatteverket
Redovisningsbyrån har fullmakt och ansvarar för att lämna in alla deklarationsblanketter digitalt till Skatteverket.
Redovisningsbyrån har filöverfört alla deklarationsblanketter, förutom huvudblanketten, till Skatteverket.
Huvudblanketten kommer att lämnas in när vi erhållit den från kunden.
Redovisningsbyrån har filöverfört alla deklarationsblanketter, inkl Inkomstdeklaration 1, till Skatteverket.
Alla deklarationsblanketter kommer att lämnas in på papper till Skatteverket när vi erhållit den undertecknade
inkomstdeklarationen.

Övrigt
Kopian av inkomstdeklarationen behåller ni själva.
Är något oklart eller om ni har några frågor angående deklarationen kan ni kontakta mig eller någon annan på företaget.

Med vänlig hälsning
Ekonomiservice i Sverige AB
Eva Björk
Teknikringen 4a
583 30 LINKÖPING

