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DET

Har du någon gång hört en vuxen sucka
om att det är ”dags att deklarera”?
Det har vår knattereporter Sachin också
– och därför vill han veta mer.
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TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

SACHIN OCH HANS MAMMA

Miriam pratar om sommarlovet.
”Jag har just deklarerat och det
verkar som jag får tillbaka på skatten, så vi
har nog råd med en tågluff till Amsterdam
i år”, säger Miriam. Sachin vet mycket
väl vad Amsterdam är, men ”deklarera”
och ”få tillbaka på skatt” är något nytt.
Hans mamma förklarar:
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ALLA SOM JOBBAR

ska betala skatt. Det är en
avgift som går till kostnader
för till exempel skola, sjukvård och
nya vägar. Man betalar olika mycket
beroende på hur mycket man tjänar.
Någon betalar 4 000 kronor, en
annan över 40 000 per månad.

EN GÅNG PER ÅR är det dags att deklarera. Sista datum
att deklarera är alltid den första vardagen i maj, i år är det
den 2 maj. Då berättar man hur mycket man tjänat
under förra året, man kan göra det på en
blankett eller via nätet. Det handlar
inte bara om vanlig lön. Man kanske
har sålt en lägenhet, hyrt ut sin
sommarstuga eller fått pengar för
att man har jobbat extra.

SKATTEVERKET SKICKAR

ett brev eller mejl till den som
har deklarerat och berättar
vad de har kommit fram till. Det heter
slutskattebesked. Har man betalat in för
mycket skattepengar under förra året
betalar Skatteverket tillbaka pengar
(de flesta blir himla glada då). Om man
har betalat för lite behöver man sätta
in extra pengar på Skatteverkets konto
(hoppsan!). Det kallas för kvarskatt.

2 FRÅGOR
& SVAR OM
DEKLARATION

NÄR SKA JAG BÖRJA DEKLARERA?

När du har tjänar mer än 19 247 kronor på ett
år måste du berätta hur mycket du har tjänat.
De flesta barn tjänar inte så mycket och behöver inte
deklarera alls.
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BLANKETTEN
SKICKAS till

Skatteverket (man
behöver inte skicka pappersbrev, många deklarerar
via nätet eller sms). Där
räknar de ut hur mycket
skatt man borde ha betalat.
Sedan jämför Skatteverket
uträkningen med den skatt
man redan har betalat och
ser om det stämmer eller
om man har betalat för
mycket eller för lite.

MEN OM JAG HAR TJÄNAT SÅ
MYCKET PENGAR, VAD GÖR JAG DÅ?

Ingenting. Eftersom du är ett barn är det dina
föräldrar eller förmyndare som får en blankett
och ska deklarera åt dig.
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