Övriga personliga tillgångar
Vinst och förlust

Hjälpblankett

Inkomstår

Du som har sålt övriga personliga tillgångar (ej
värdepapper, fastighet eller bostadsrätt) kan
beräkna vinst och förlust på denna hjälpblankett.

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas
eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för
beräkningen av vinst och förlust.

Inringade siffror - se bifogade upplysningar.
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Summa vinst. För över summan till p.7.5 på Inkomstdeklaration 1.
OBS! Om du har förifylld vinst ej marknadsnoterade fondandelar i det
gula fältet vid p.7.5 ska du du lägga ihop den med summa vinst och
fylla i totalbeloppet vid p.7.5.
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Upplysningar
Allmänt
Hjälpblanketten kan användas för att beräkna vinst och
förlust vid försäljning av övriga personliga tillgångar
(t.ex. bilar, båtar och tavlor). Förutom vid försäljning,
så beräknas vinst och förlust vid byte eller därmed
jämförlig överlåtelse av tillgång.

Personlig tillgång eller kapitalplacering
Olika regler gäller för övriga tillgångar (tillgångar som
inte är värdepapper, fastigheter och bostadsrätter)
beroende på om de innehas för personligt bruk eller
om de kan anses som kapitalplaceringar.
Med personliga tillgångar avses tillgångar som till
övervägande del används av dig eller din familj för
nyttobruk eller som prydnadsföremål; vanligt bohag i
ett hem, normala bilar, båtar och smycken. Samlarföremål och liknande föremål räknas som personliga tillgångar om de inte anskaffats i investeringssyfte. Till
personliga tillgångar räknas även försäljning av s.k.
Time-share och Leasehold.
Det är den faktiska användningen som avgör hur övriga
tillgångar ska redovisas. Enbart det förhållandet att en
tillgång är värdefull medför inte att den ska anses som
en kapitalplacering. T.ex. är en värdefull tavla som
hänger hemma på väggen vanligtvis att betrakta som
personlig tillgång medan en tavla som ligger i ett bankfack anses som kapitalplacering.
Till kapitalplaceringar räknas andelar i konstkonsortier
o.d., vissa nyttjanderätter (t.ex. båtplats), copyrights,
elcertifikat m.m. Även ädelmetaller och diamanter som
inte infattas i smycken ingår samt råvaruoptioner och
råvaruterminer.
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Kapitalplaceringar redovisas på blankett K4.

Beräkna vinst och förlust
1

Försäljningspris är det pris som överenskommits efter
att du dragit av försäljningsprovision och liknande utgifter
för försäljningen.
2 Inköpspris räknas fram genom att alla kostnader som
inköpspris, inköpsprovision m.m. och utgifter för förbättring av tillgången läggs ihop. Vanligt löpande underhåll är
däremot inte avdragsgillt.

Alternativt kan avdraget beräknas enligt en schablonregel. Som inköpspris får du räkna 25 % av det försäljningspris som ni kommit överens om. D.v.s. har du
sålt en tillgång för 100 000 kr får du beräkna inköpspriset till 25 000 kr.
Om den sålda tillgången har förvärvats genom arv, gåva
och liknande, anses tillgången förvärvad genom närmast
tidigare köp eller byte. När omkostnadsbeloppet räknas
ut, ska mottagaren, som anskaffningsutgift, använda det
omkostnadsbelopp som motsvarar vad den tidigare
ägaren skulle ha fått dra av om han sålt tillgången.
Om avdrag tidigare medgetts helt eller delvis för tillgångens anskaffning, värdeminskning e.d. ska inköpspriset minskas med detta avdrag.
3 Från det totala beloppet av samtliga vinster på personliga tillgångar får varje ägare göra ett avdrag på 50 000 kr
per år.

Återstående kapitalvinst förs över till Inkomstdeklaration 1,
p.7.5.
4

Avdrag medges inte för kapitalförlust.

