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Ansvarsbegr{nsning
Dessa underlag {r avsedda att underl{tta ditt deklarationsarbete. Underlagen
kan inte skickas till skattemyndigheten utan kontroll. Precis som namnet
beskriver {r dokumenten n{mligen enbart avsedda som underlag. Eftersom det
{r du som {r ansvarig gentemot myndigheten f»r din deklaration s} m}ste du
noga kontrollera och j{mf»ra genererade uppgifter med faktiska transaktioner,
}rssammandrag och deklarationsunderlag. Inneh}llet i underlagen kan till
exempel, beroende p} fel vid framtagandet eller andra fel, avvika fr}n de
kontrolluppgifter som har l{mnats till skattemyndigheten. Skattemyndigheten
kommer sannolikt inte att acceptera felaktigheter eller utel{mnad information
i dessa underlag som en f»rmildrande omst{ndighet om du f»r felaktigheterna
vidare till din deklaration.
Om du gjort aff{rer hos n}gon annan bank eller m{klare, m}ste du komplettera
din deklaration med dessa transaktioner eftersom dessa uppgifter inte ing}r
i v}r redovisning.
V{rdepapper som du »verf»r till oss f}r 0 kronor i anskaffningskostnad.
Vi har en funktion som till}ter dig att {ndra anskaffningskostnaden f»r
transaktionstyperna inl{gg och uttag. S}dana av dig {ndrade uppgifter f}r
genomslag p} genererade K4- och K11-underlag.
Vi ansvarar inte f»r att genererade K4- och K11-underlag {r riktiga eller
fullst{ndiga. Vi ansvarar inte f»r tillkommande skatt och eventuella
skattetill{gg orsakade av att underlagen varit felaktiga p} n}got s{tt och
anv{nts utan j{mf»rande kontroller. Vi ansvarar inte heller f»r andra
direkta, indirekta eller andra skador orsakade av att genererade uppgifter p}
n}got s{tt skulle vara felaktiga, visas eller presenteras fel eller rentav
helt utebli, beroende p} fel som ligger hos oss eller n}gon av v}ra
leverant»rer eller bero p} helt andra sk{l. Detta inbegriper alla fall d{r
information kan bli f»rdr»jd, visas felaktigt, med felaktiga v{rden eller
helt utebli och fall d{r problem kan leda till st»rningar oavsett om det
beror p} tekniska eller andra sk{l.
Det slutliga ansvaret, f»r att de uppgifter du avger till skattemyndigheten
{r korrekta, {r alltid ditt eget.
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F»rlust
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04 Summa

22357

Vinst

=

01 Summa

23174

Summa vinst. F»r »ver summan till ruta 54 p} inkomstdeklaration 1.
OBS| Om d u har en f»rtryck t vinst fondandelar i det gula f{ltet vid ruta 54 ska du l{gga ihop
den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta 54.

=

02 Summa

5377

<

OBS| Om d u har en f»rtryck t f»rlust fondandelar i det gula f{ltet vid ruta 81 ska du l{gga ihop den med summa f»rlust
och fylla i totalbeloppet i ruta 81.
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F»r »ver uppskovsbeloppet till ruta 54 p} inkomstdeklaration 1.
OBS| Om d u har vinst i avsnitt A ruta 01 och/eller f»rtryckt vinst fondandelar i det gula f{ltet vid
ruta 54 ska du l{gga ihop uppskovsbeloppet med dessa b elopp och fylla i totalbeloppet i ruta 54.

* Omkostnadsbeloppet ber{knas enligt genomsnittsmetoden alternativt schablonmetoden. Mer information
finns i broschyren "F»rs{ljning av aktier m.m.", SKV 332.
- F»r att ber{kna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du anv{nda hj{lpblankett (SKV 2198).
- Schablonmetoden f}r anv{ndas f»r marknadsnoterade aktier m.m. och omkostnadsbeloppet ber{knas d}
till 20 % av f»rs{ljningspriset. Schablonmetoden f}r inte anv{ndas f»r terminer, optioner, teckningsr{tter,
fondaktier{tter, inl»senr{tter, s{ljr{tter och dylikt.

s = schab lonmetoden
´ = redovisning av fonder. Kontrollera mot det f»rtryckta beloppet i Skatteverkets blankett.
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Summa f»rlust. F»r »ver summan till ruta 81 p} inkomstdeklaration 1.
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