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• 8 miljoner personer ska deklarera

• Liten ökning jämfört med 2017

• 2,2 miljoner fick deklaration i digital 

brevlåda – fördubbling jämfört med 2017

• 6 miljoner kan deklarera genom att 

godkänna förtrycket

• Förra året godkände 5,3 miljoner

Deklaration 2018 i siffror



• 450 000 personer som sålt aktier.

Liten minskning. 2 163 000 sparar i 

investeringssparkonto och schablonbeskattas.

• 270 000 som sålt bostad.

Fler än året innan (245 000). 

• 1,3 miljoner som deklarerar näringsverksamhet

Ungefär lika många som 2017.

Vem behöver lägga till information?



Vanliga egna avdrag

Avdrag Antal 2017 Belopp 2017

Resor till och från 

arbetet

927 600 14 852 984 649

Tjänsteresor 40 665 637 585 540

Dubbel

bosättning/Tillfälligt 

Arbete/Hemresor

68 659 2 234 107 359

Övriga utgifter 71 332 2 054 479 351



• 28 mars: Sista dagen att godkänna deklarationen         

och skaffa digital brevlåda. 

• 5-6  april: Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen.

3,8 miljoner personer ska få pengar tillbaka och kan 

godkänna sin deklaration.

Möjlighet: Pengar i april



• Reseavdrag: Om och i så fall vad du kan dra av.

• Bostadsförsäljning: Hjälp med förbättringsutgifter, 

räkna ut skatt och uppskov.

• Aktieförsäljning och virtuella valutor: vägledning vid 

beräkningen av omkostnadsbelopp.

Nya tjänster på skatteverket.se



Fler viktiga nyheter

• Anmält bankkonto krävs för automatisk utbetalning.

 Av de 8 miljoner som ska deklarera är det

865 000 som inte anmält konto.

• Ny deklarationstjänst för redovisningsbyråernas 

kunder möjliggör för alla ca 700 000 byråkunder att 

deklarera helt digitalt.



Nya regler

• Höjd gräns för resor till och från arbetet från 10 000 

kr till 11 000 kr.

• Utvidgat Rut-avdrag: Nya tjänster är reparation och 

underhåll av vitvaror i hemmet.

• Bostadsuppskov – slopat takbelopp och nygamla 

regler för delvisa uppskov



Mina Sidor

• Mina sidor svarar på många av de vanligaste 

frågorna till Skatteverket:

 Har min deklaration kommit in?

 Hur såg min deklaration ut förra året?

 Vilken digital brevlåda har jag?

 Kan jag få anstånd med att deklarera?

• Logga in med BankID för att se uppgifterna.



Kontroll: Vanligaste felen

• Resor till och från arbetet. Vanlig felorsak: inte två 

timmars tidsvinst/dag

• Försäljning av bostad. Mest fel på förbättringsutgifter

• Försäljning av aktier. Kan vara svårt att veta vad de 

är köpta för, bland annat vid långa innehav.

• Syftet med kontrollen är att rätta felen men 

framförallt att hitta sätt att se till att de inte uppstår.



Kom ihåg!

• 20 mars: e-tjänsten och appen öppnar 07:00

• 2 maj: sista dagen att deklarera 

• Vill du godkänna: Använd appen

• Vill du göra avdrag/ändra/lägga till: Välj e-tjänsten

• Alla kan deklarera digitalt!
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