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Innehåll

• Inför deklarationsinlämningen

• Beräkning av expansionsfonden

• Skattereduktion för inköp av 

inventarier

• Tjänsteställe samt arbete 

i bostaden

• Kryptotillgångar

2022-03-252



Inkomstdeklaration 1 – tidpunkter

Sista dagen att skaffa digital brevlåda 24 februari

Deklaration kommer till den digitala brevlådan 2‒7 mars

E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 öppnar 15 mars

Sista dagen att godkänna deklarationen digitalt för 
skatteåterbäring i april

30 mars

Utbetalning till den som godkänner senast 30 mars 5‒8 april

Sista dagen att deklarera 2 maj

Utbetalning till den som deklarerar senast 2 maj 8–10 juni

Sista dagen att betala kvarskatt 14 november
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Byråanstånd

• Anstånd gäller till 15 juni

• Lämna digitalt eller papper

• Kvittens = bekräftelse på att 

du fått anstånd
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Sök via e-tjänsten Filöverföring

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbusinesses/preliminarytax.4.12815e4f14a62bc048f52d0.html
https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/filoverforing.4.1f604301062bf0c47e8000527.html
https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/filoverforing.4.1f604301062bf0c47e8000527.html


Så här gör du som redovisningsbyrå för att 
deklarera digitalt åt din kund

Filöverföring1

Kunden signerar på mina 

sidor
2 Deklarationsombud signerar på

mina sidor
2
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Expansionsfond

• Sänkt expansionsfondskatt 2021

‒ 22 % till 20,6 %

• Högsta tillåtna expansionsfond

‒ särskild beräkning i år

• Avsättning till expansionsfond ett 

tidigare år  

‒ automatisk återbetalning med 1,4 %
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Skattereduktion för inköp 
av inventarier

• Inventarier anskaffade under 2021

‒ skattereduktion med 3,9 %

• Ingen redovisning i årets deklaration

• Ansök tidigast i inkomstdeklarationen 

2023

2021

2022

2023

Möjlighet finns att ta del av 

reduktionen redan 2022 
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https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/skattereduktionforinventarieinkopunder2021.4.96cca41179bad4b1aab536.html
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/skattereduktionforinventarieinkopunder2021.4.96cca41179bad4b1aab536.html


Glöm inte att göra slutlig begäran i inkomstdeklarationen! 
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Tjänsteställe och arbete i bostaden



Skatteverkets ställningstagande 2021-12-06, dnr 8-1283049

Endast ett tjänsteställe vid arbete på olika platser

Kontoret

2022-03-2511

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/400351.html?date=2021-12-06
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/400351.html?date=2021-12-06


Exempel på tjänsteställe

• I arbetsgivarens lokaler

‒ när det inte finns något avtal mellan 

arbetsgivaren och den anställda

• I den anställdas bostad

‒ När det finns ett avtal om att 

huvuddelen av arbetet ska utföras 

i bostaden
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Lån av möbler och annan 

kontorsutrustning 

ingen förmån

Möbler till hemmakontoret 

som den anställda får behålla 

förmån

Kaffe/förfriskningar på 

arbetsplatsen 

ingen förmån

Kaffe/förfriskningar hemma Förmån

Arbetsgivaren Den anställda

Arbetsrum i bostaden inget avdrag 

(normalt)

Möbler/annan utrustning till 

arbetsrummet i bostaden            

inget avdrag 

(normalt)

Kaffe/förfriskningar inget avdrag 

Internetuppkoppling inget avdrag

(normalt)

Arbeta hemma
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Kryptotillgångar



Överföring av kryptotillgång

Tre olika situationer

• Förvaring

• Utlåning

• Byte

Skatteverkets ställningstagande 

2021-11-09, dnr 8-1302842
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/398415.html?date=2021-11-09
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/398415.html?date=2021-11-09


Exempel – utlåning

• Lånar ut 10 X-coin = försäljning

• Kapitalvinst (1 000 kr – 700 kr)

• Fordran uppstår, värd 1 000 kr

• Räntan är 1 X-coin

• Återbetalning = försäljning av 

fordran, får 10 X-coin plus ränta

• Kapitalvinst (1 500 kr – 1 000 kr)

• Ränta (1 X-coin värd 150 kr)
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Exempel – byte eller överföring till handelsplats

• Överför 100 Y-coin och 1 E-coin

till likviditetspool, totalt 

marknadsvärde 140 000 kr

• Får istället en token 

motsvarande andelen i 

likviditetspoolen

• Löser in token

• Får tillbaka sin andel i 

likviditetspoolen, nu 80 Y-coin

och 3 E-coin, värda 150 000 kr

• Kapitalvinst 10 000 kr
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Mer information

• skatteverket.se » Rättslig 

vägledning

• skatteverket.se » Företag » Skatter 

» Corona ‒ information för företag, 

föreningar och offentliga aktörer

• skatteverket.se » Privat » Skatter » 

Corona – information för 

privatpersoner 

• Skatteupplysningen 0771 – 567 567
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skatteverket.se/webbseminarier

http://www.skatteverket.se/webbseminarier
http://www.skatteverket.se/webbseminarier

