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Innan inkomst- och skattebeloppen förs in på sidorna
1-6 ska eventuell progressionshöjning och alternativ
exempt ha beaktats (SKV 2702)
1. Avräkningsbara utländska skatter avseende årets utländska inkomster (årets utländska skatt)
    Högre belopp än vad som får tas ut enligt skatteavtal ska inte tas med
2. Avdrag för utländsk skatt har gjorts i årets deklaration med
 Avdrag har gjorts vid årets taxering med , kronor
Svensk skatt
Om avdrag inte har gjorts - fyll i kolumn A.
Om avdrag har gjorts ska både kolumn A och B fyllas
i och beloppen i kolumn A ska beräknas som om
avdrag inte har gjorts.
A. Skatt när avdrag för utländsk skatt
    inte gjorts
B. Skatt när avdrag för utländsk skatt
    gjorts
Kommunal inkomstskatt
Avgår skattereduktion enligt 67 kap. 5-9 §§ IL för
arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)
3. Kommunal inkomstskatt efter jobbskatteavdrag
Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst
Expansionsfondsskatt att betala
Expansionsfondsskatt att återfå
4. Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst inkl. 
    expansionsfondsskatt (kan inte vara lägre än 0) 
5. Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst
6. Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
7. Summa
8. Avgår annan skattereduktion enligt 67 kap. IL än
    jobbskatteavdrag 
9. Återstår
-
+
-
=
=
+
-
=
=
-
=
=
+
+
+
-
+
+
+
=
=
-
+
+
+
+
+
+
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10. Skatteeffekt av avdrag (rad 9 kolumn A minus kolumn B)
Skatt efter fördelning av skattereduktioner enligt 67 kap. IL. Använd beloppen i kolumn A ovan.
(Finns ingen skattereduktion förs beloppen i kolumn A på rad 3-6 till rad 11-14)
rad 3
rad 7
x
rad 9
rad 4
rad 7
x
rad 9
rad 5
rad 7
x
rad 9
rad 6
rad 7
x
rad 9
11. Kommunal inkomstskatt efter jobbskatteavdrag 
12. Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst inkl. expansionsfondsskatt
13. Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst 
14. Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
15. Återstår (= beloppet på rad 9 kolumn A)
+
+
+
+
=
Spärrbeloppsberäkning
 
Förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet)
C. Totalt
B. Tredjelands-inkomst 
A. EES-inkomst
Beräkningen ska göras som om avdrag inte har gjorts för utländsk skatt. Avsättning till eller återföring av periodiseringsfond och expansionsfond ska inte påverka rad 16 eller 17.
16. Summa utländsk nettoinkomst (beloppet på rad 62 och/eller 89).      Vid omvänd credit sätts svensk inkomst in här.      Beloppet kan inte vara högre än beloppet på rad 17.
17. A. Beskattningsbar förvärvsinkomst*
      B. Sammanlagd inkomst före allmänna avdrag*
18. Skatt på förvärvsinkomst (beloppen på rad 11 och 12)
19. Spärrbelopp på förvärvsinkomst (rad 16/rad 17 x rad 18). Beloppet
      i kolumn C kan inte vara högre än beloppen på rad 11 och 12.
* Justering måste göras om avdrag för utländsk skatt gjorts samt om avsättning till eller återföring av periodiseringsfond och expansionsfond finns.
Kapitalinkomst
Beräkningen ska göras som om avdrag inte har gjorts för utländsk skatt.
rad 20
rad 21
x
rad 22
20. Utländsk nettoinkomst (beloppet på rad 73). Utländska intäkter på investeringssparkonto ska ingå
      här men får inte vara högre än schablonintäkten. Beloppet på rad 20 kan inte vara högre än
      beloppet på rad 21.
22. Skatt på kapitalinkomst (beloppet på rad 13)
23. Spärrbelopp på kapitalinkomst
21. Överskott i inkomstslaget kapital (inklusive schablonintäkt på investeringssparkonto). Om inkomst-  
      slaget kapital visar underskott ska rad 21 och rad 22 inte fyllas i. Då blir spärrbeloppet 0 på rad 23.    
24. Totala spärrbeloppet (rad 19 + rad 23).
      Spärrbeloppet anses vara minst 500 kr. Det får dock aldrig överstiga summan av statlig och
      kommunal inkomstskatt (före skattereduktioner) enligt beskattningen innan avräkning gjorts.
Belopp att avräkna
Om det bara finns årets utländska skatt att avräkna och avdrag har inte gjorts förnågon del av skatten - fyll i rad 25. Fortsätt annars på sid 3.
25. Belopp att avräkna = det lägsta av beloppet på rad 1 och rad 24
      (registreras som avräkningsbart belopp**)***
Belopp på rad 1 som inte kan avräknas får utnyttjas under de kommande fem åren som carry forward.
För över mellanskillnaden (rad 1 minus rad 25) till rad 51.
 
**         I vissa fall går det inte att registrera ett avräkningsbart belopp. Det gäller om manuell debitering gjorts eller
         ska göras för samma år t.ex. om exempt med progression eller alternativ exempt ska tillämpas.
***         Skatt som tagits ut på inkomst enligt sparandedirektivet samt liknande avtal med andra länder/jurisdiktioner         ska återbetalas då spärrbeloppet inte räcker till.
Avräkningsbara skatter och beräkning av skatteeffekten av avdrag när avdrag gjorts och/eller överskjutande belopp från tidigare år (carry forward) ska avräknas
Dela upp den utländska skatten på skatt som dragits av och skatt som inte dragits av.
Avräkning kan göras för årets utländska skatt och de föregående fem årens skatt. Äldst skatt avräknas först.
Skatt som inte dragits av avräknas före skatt där avdrag gjorts.
Inkomstår
A. Carry forward och årets
utländska skatt
B. Skatteffekt av avdraget
C. Belopp att avräkna
D. Beaktad skatteeffekt
av avdraget
Äldst
år sätts
överst
Rad 26 - 35 hämtas från
föregående års blankett
Rad 27, 29, 31, 33 och
35 hämtas från
föregående års blankett
Hämtas från kolumn A
Summan av beloppen på
rad 26 - 37 får inte över-
stiga spärrbeloppet på
rad 24
(=                                       kr)
Om bara del av skatten på
respektive rad kan avräknas,
proportioneras enligt
x B = D
C
A
Hämtas från kolumn B
26
Femte åretföreinkomståret
Ej avdrag
27
Avdrag
28
Fjärde åretföreinkomståret
Ej avdrag
29
Avdrag
30
Tredje åretföreinkomståret
Ej avdrag
31
Avdrag
32
Andra åretföreinkomståret
Ej avdrag
33
Avdrag
34
Året föreinkomståret
Ej avdrag
35
Avdrag
Rad 37 = rad 10
Rad 36 = rad 1 minus rad 2
Rad 37 = rad 2
36
Ej avdrag
37
Avdrag
Detta inkomstår
38
                                                                                                       Summa
=
=
Belopp på rad 28 - 37 som inte kan avräknas och skatteeffekt som inte kan beaktas förs över till rad 43 - 52 som carry forward.
Avdrag har inte gjorts för någon del av den skatt som ska avräknas
39. Belopp att avräkna = rad 38 kolumn C (registreras som avräkningsbart belopp *)**
Justering för skatteeffekten av avdraget
-
=
+
40. Beloppet på rad 38 kolumn C
41. Beloppet på rad 38 kolumn D
42. Belopp att avräkna (registreras som avräkningsbart belopp*)**
Avdrag har gjorts för någon del av den skatt som ska avräknas
*         I vissa fall går det inte att registrera ett avräkningsbart belopp. Det gäller om manuell debitering gjorts eller
         ska göras för samma år t.ex. om exempt med progression eller alternativ exempt ska tillämpas.
**         Skatt som tagits ut på inkomst enligt sparandedirektivet samt liknande avtal med andra länder/jurisdiktioner         ska återbetalas då spärrbeloppet inte räcker till.
Utländsk skatt för vilken avräkning inte medgetts och som kan utnyttjas kommande år (carry forward)
Inkomstår
Återstående carry forward
Återstående skatteeffekt av avdraget
Äldst år
sätts
överst
Hämtas från rad 28 - 37
kolumn A minus kolumn C
Hämtas från rad 29, 31, 33, 35 och 37
kolumn B minus kolumn D
43
Fjärde åretföreinkomståret
Ej avdrag
44
Avdrag
45
Tredje åretföreinkomståret
Ej avdrag
46
Avdrag
47
Andra åretföreinkomståret
Ej avdrag
48
Avdrag
49
Året föreinkomståret
Ej avdrag
50
Avdrag
51
Ej avdrag
52
Avdrag
Dettainkomstår
Beräkning av utländsk nettoinkomst
Tjänst
Avdrag för utländsk skatt ska inte vara med
C. Sverige 
B. Tredjeland 
A. EES-land 
53 
Inkomster
+
+
+
54
Direkta utgifter
-
-
-
55
Delsumma nettoinkomst
=
=
=
Fördelning av gemensamma utgifter
56
Fördelning enligt rad 63
-
57 
Fördelning enligt rad 64
-
58 
Fördelning enligt rad 65
-
59 
Fördelning enligt rad 66
-
60 
Fördelning enligt rad 67
-
61 
Fördelning enligt rad 68
-
62 
Summa nettoinkomst
=
=
Fördelning av gemensamma utgifter
Fördelning till rad 56-61
Belopp att fördela
Utgift för:
63 
svenska och EES-inkomsterhänförliga till EES-inkomster
=
x rad 63
rad 55.A
rad 55.A + 55.C
64 
svenska och tredjelandsinkomsterhänförliga till tredjelandsinkomster
=
x rad 64
rad 55.B
rad 55.B + 55.C
65 
svenska, EES- och tredjelandsinkomster hänförliga till EES-inkomster
=
x rad 65
rad 55.A
rad 55.A + 55.B + 55.C
66 
svenska, EES- och tredjelandsinkomster hänförliga till tredjelandsinkomster
=
x rad 66
rad 55.B
rad 55.A + 55.B + 55.C
67 
EES- och tredjelandsinkomster
hänförliga till EES-inkomster
=
x rad 67
rad 55.A
rad 55.A + 55.B
68 
EES- och tredjelandsinkomsterhänförliga till tredjelandsinkomster
=
x rad 68
rad 55.B
rad 55.A + 55.B
Kapital
Avdrag för utländsk skatt ska inte vara med
69
Utländska inkomster
+
70
Direkta utgifter för utländska inkomster
-
71
Utländska intäkter på investeringssparkontot (dock högst schablonintäkten).
+
72
Positivt räntefördelningsbelopp som tas upp i inkomstslaget kapital fördelas mellan
svensk och utländsk inkomst i samma proportioner som de utgör av överskottet i
näringsverksamhet.
+
rad 89.A+89.B
överskott näringsverksamhet
(NRV som ingår i rad 17)
x räntefördelningsbelopp = utländsk inkomst
Räntefördelning
Överskott NRV
73
Summa utländsk nettoinkomst
=
Näringsverksamhet
Avdrag för utländsk skatt ska inte vara med. Inte heller avsättning till eller återföring avperiodiseringsfond och expansionsfond.
C. Sverige 
B. Tredjeland 
A. EES-land 
74 
+
+
+
Intäkter
75
Direkta kostnader
-
-
-
76
Delsumma nettointäkter
=
=
=
Fördelning av gemensamma kostnader
77
Fördelning enligt rad 90
-
78 
Fördelning enligt rad 91
-
79 
Fördelning enligt rad 92
-
80 
Fördelning enligt rad 93
-
81 
Fördelning enligt rad 94
-
82 
Fördelning enligt rad 95
-
Fördelning av gemensamma intäkter
83
Fördelning enligt rad 96
+
84 
Fördelning enligt rad 97
+
85 
Fördelning enligt rad 98
+
86 
Fördelning enligt rad 99
+
87 
Fördelning enligt rad 100
+
88 
Fördelning enligt rad 101
+
89 
Summa nettoinkomst
=
=
Fördelning av gemensamma kostnader
Fördelning till rad 77-82
Belopp att fördela
Kostnad för:
90 
svenska och EES-intäkterhänförliga till EES-intäkter
=
x rad 90
rad 76.A
rad 76.A + 76.C
91 
svenska och tredjelandsintäkterhänförliga till tredjelandsintäkter
=
x rad 91
rad 76.B
rad 76.B + 76.C
92 
svenska, EES- och tredjelandsintäkter hänförliga till EES-intäkter
=
x rad 92
rad 76.A
rad 76.A + 76.B + 76.C
93 
svenska, EES- och tredjelandsintäkter hänförliga till tredjelandsintäkter
=
x rad 93
rad 76.B
rad 76.A + 76.B + 76.C
94 
EES- och tredjelandsintäkterhänförliga till EES-intäkter
=
x rad 94
rad 76.A
rad 76.A + 76.B
95 
EES- och tredjelandsintäkterhänförliga till tredjelandsintäkter
=
x rad 95
rad 76.B
rad 76.A + 76.B
Fördelning av gemensamma intäkter
Fördelning till rad 83-88
Belopp att fördela
Intäkt för:
96 
svenska och EES-intäkterhänförliga till EES-intäkter
=
x rad 96
rad 76.A
rad 76.A + 76.C
97 
svenska och tredjelandsintäkterhänförliga till tredjelandsintäkter
=
x rad 97
rad 76.B
rad 76.B + 76.C
98 
svenska, EES- och tredjelandsintäkter hänförliga till EES-intäkter
=
x rad 98
rad 76.A
rad 76.A + 76.B + 76.C
99 
svenska, EES- och tredjelandsintäkter hänförliga till tredjelandsintäkter
=
x rad 99
rad 76.B
rad 76.A + 76.B + 76.C
100 
EES- och tredjelandsintäkterhänförliga till EES-intäkter
=
x rad 100
rad 76.A
rad 76.A + 76.B
101 
EES- och tredjelandsintäkterhänförliga till tredjelandsintäkter
=
x rad 101
rad 76.B
rad 76.A + 76.B
Avräkning av utländsk skatt (credit) 
Hjälpblankett för privatpersoner fr.o.m. inkomstår 2012
SKV
2707
10
SKV
Annika Olsson
Formulär avd.
sv
web
01
151102
Avräkning av utländsk skatt (credit)  Hjälpblankett för privatpersoner
Konstruerad av Erik Manberger
9.0.0.2.20101008.2.720808
	txtMyndighet: 
	txtFormularId: 
	txtUtgava: 
	txtSprak: 
	txtVariant: 
	txtVersion: 
	txtRubrik1: 
	txtRubrik2: 
	numTaxAr: 
	txtNamn: 
	NNNNNN-NNNN: 
	Avräkningsbara utländska skatter , kronor: 
	Avdrag har gjorts i årets deklaration med: 
	Kommunal inkomstskatt: 
	Kommunal inkomstskatt: 
	Avgår skattereduktion enligt 67 kap. 5-9 §§ IL förarbetsinkomster (jobbskatteavdrag): 
	Avgår skattereduktion enligt 67 kap. 5-9 §§ IL förarbetsinkomster (jobbskatteavdrag): 
	Kommunal inkomstskatt efter jobbskatteavdrag: 
	Kommunal inkomstskatt efter jobbskatteavdrag: 
	Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst: 
	Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst: 
	Expansionsfondsskatt att betala: 
	Expansionsfondsskatt att betala: 
	Expansionsfondsskatt att återfå: 
	Expansionsfondsskatt att återfå: 
	Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst inkl.     expansionsfondsskatt (kan inte vara lägre än 0) : 
	Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst inkl.     expansionsfondsskatt (kan inte vara lägre än 0) : 
	Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst: 
	Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift: 
	Summa: 
	Summa: 
	Avgår annan skattereduktion enligt 67 kap. IL än    jobbskatteavdrag : 
	Avgår annan skattereduktion enligt 67 kap. IL än    jobbskatteavdrag : 
	Återstår: 
	Återstår: 
	Ej avdrag: 
	Ej avdrag: 
	Ej avdrag: 
	Ej avdrag: 
	Belopp att avräkna: 
	Belopp att fördela: 
	Fördelning: 
	Delsumma nettointäkter: 
	Belopp från rad 24: 
	Avdrag: 
	Ej avdrag: 
	Ej avdrag: 
	Avdrag: 
	Avdrag: 
	Återstående skatteeffekt av avdraget: 



