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Det är vår i luften och det 

börjar dra ihop sig till att 

lämna in deklarationen, 

ett lika säkert vårtecken 

som tussilago och kro-

kusar. Om du inte begärt 

uppskov, så kallat byrå-

anstånd, är naturligtvis 

den 4 maj din definitiva 

deadline. Ansökan om 

anstånd görs senast tio 

dagar före deklarationen 

ska vara inlämnad.

– Ett kortare individu-
ellt anstånd kan medges 
per telefon om det finns 
särskilda skäl, berättar 
Daniel Nilsson, skattein-
formatör på Skatteverket.

Precis som ifjol kan 
enskilda näringsidkare 
använda den elektroniska 
varianten av NE-blanket-
ten. Skatteverket har i 
år en tjänst för förenklat 
årsbokslut från vilken du 
enkelt kan föra över upp-
gifterna till NE-bilagan 
om du har e-legitimation.

Nytt för i år är även att 
många fåmansaktiebolag 
kan överge pappren i och 
med att blanketten K10 i år 
kan lämnas elektroniskt.

– Även första sidan på 
Inkomstdeklaration 2 kan 
lämnas elektroniskt vid 
ensam firmatecknare av 
aktiebolag eller om ägar-
na var och en kan teckna 
firman, säger Daniel.

Fördelarna med e-dekla-
rationen är många, bland 
annat stöd för omfördel-
ning av räntorna på bolån 
mellan ägarna för bästa 
ekonomiska utfall, elek-
tronisk kvittens, auto-
matiska beräkningar och 
överföringar mellan blan-
ketter.

Till årets deklaration har 
det även tillkommit några 
nyheter som kan vara 
värda att beakta, vare sig 
man är företagare eller ej. 
Det första är att avdrags-
gränsen för pensions-
sparande har sänkts till 
12 000 kronor och den stat-
liga fastighetsskatten har 
slopats, men har å andra 
sidan ersatts med en kom-
munal fastighetsavgift om 
maximalt 6 000 kronor 
per fastighet oavsett tax-
eringsvärde.

Nytt är också att en dator 
som arbetsgivaren erbju-
der en anställd för privat 
bruk måste tas upp för 
beskattning med 400 kro-
nor per månad, en regel 
som tillkommit efter de 
tidigare subventionerna av 
hem-pc. En jobbdator som 
man tar med sig hem efter 
jobbet omfattas förstås inte 
av detta.

Inga stora förändringar 

som direkt berör företaga-
re har skett, menar Daniel 
Nilsson. Några belopps-
mässiga förändringar har 

skett, bland annat resor 
med egen bil i tjänsten som 
nu är 18:50 kr per mil och 
kostnader för ökade lev-
nadskostnader vid tjäns-
teresa. Vid längre resor 
kunde man tidigare använ-
da ett schablonbelopp som 
nu är ersatt med ”verklig 
merkostnad.”

– Reglerna för generell 
nedsättning av egenavgif-
ter slopades den 1 janua-
ri 2008 med undantag av 
några stödområden, säger 
Daniel. Har du påbörjat ett 
beskattningsår före detta 
datum får du avdrag för 

den del av resultatet som 
hör till 2007. Avdrag med-
ges enligt de regler som 
gällde förra året, det vill 
säga med 2,5 procent av 
avgiftsunderlaget, men 
högst 4 500 kronor.

Klassiska frågor är, enligt 
Daniel, avskrivningar av 
datorer och utbildning. 
Datorer som används 
främst för lättare kontors-
uppgifter, till exempel mail 
och bokföring, ska skrivas 
av som vanligt, medan bran-
scher med högre krav kan 
medges avdrag redan första 

året. Avdrag för utbildning 
medges bara om de syftar 
till att behålla kunder, till 
exempel vidareutbildning. 
Grundutbildningar och 
utbildningar för att utöka 
företagets verksamhetsom-
råde är alltså inte avdrags-
gilla.

Ulf Svensson, 

vd för kun-
skapsföretaget 
Björn Lund en 
I n f o r m a t i o n 
AB, vill höja 
ett varningens 
finger inför 

årets deklaration där ivern 
att förenkla blanketter 
kanske gått lite långt.

– Deklara tions blank ett-
erna är färre, bantade och 
Skatteverket vill ha in så få 
bilagor som möjligt. Många 
missar till exempel hjälp-
blanketten för att räkna 
ut förbättringsutgifter på 
fastighet eller bostadsrätt 
vid renovering. När man 
vid försäljning fyller i K5 
eller K6 är det lätt att missa 
avdrag man har rätt till.
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Hög tid att lämna in 
företagardeklarationerna 

Ulf 

Svensson

■ Alla siffror måste fyl-
las i på blanketterna INK1 
och INK2. Det räcker inte 
med en underbilaga till 
exempel för moms eller 
underlag för löneskatt 
på pensionskostnader. 
På privatsidan finns 
det många fallgropar 
till exempel vid försälj-
ning av fastighet eller 
bostadsrätt.

■ Om man redovisar 
moms en gång per år i 
samband med inkomst-
deklarationen fyller man 

i den utgående momsen 
på en momsbilaga. Den 
ingående momsen finns 
inte med på momsbila-
gan utan fylls i direkt på 
huvudblanketten i ruta 
110. Om detta glöms bort 
kommer du alltså att 
betala för mycket moms.

■ Innan du lämnar 
in deklarationen bör 
du även dubbelkolla 
Skatteverkets avdragslexi-
kon för företagare som 
finns på www.skattever-
ket.se.

>> FAKTA Tips och klassiska fel

FOTON: A.C.F - STOCKHOLM 

Sista inlämningsdagen för företagsdeklarationen närmar sig. Papprena är färre och Skatte-

verket har gjort det enklare att deklarera digitalt. Men noggrannheten är fortfarande viktig.




