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I korthet går det till så att när Skatteverket har fått in deklarationerna väljs ett visst antal deklarationer ut för 
granskning. Detta sker genom att Skatteverket maskinellt gör ett urval utifrån frågeparametrar som kan indikera 
att det är något konstigt med deklarationen. Det kan exempelvis vara att utgifter för tjänsteresor överstiger en 
viss procent av löneinkomsterna eller att avdrag för räntekostnader verkar orimligt hög i förhållande till den 
skattskyldiges inkomster. Utöver detta gör Skatteverket varje år riktade kontroller mot vissa företeelser som de 
bedömer behöver utredas extra noga. Detta innebär att endast ett mindre antal av de inlämnade deklarationerna 
blir fysiskt granskade av en handläggare.

För de deklarationer som väljs ut för granskning kommer Skatteverket normalt att skicka ut en förfrågan. Ibland 
kan det vara så att Skatteverket istället väljer att direkt skicka ett övervägande om att ändra något i deklarationen 
ifall de anser att felaktigheten är uppenbar. En granskning avslutas alltid med att ett beslut, antingen godkänns 
deklarationen som den är eller så ändras den på grund av utredningen. 

Beslutar Skatteverket att ändra något i deklarationen skickas slutskattebeskedet ut tillsammans med 
ändringsbeslutet. En nyhet för i år är att de som ska få pengar tillbaka får dem direkt till sitt konto i samband 
med slutskattebeskedet (om man anmält sådant) och har man skatt att betala ska detta göras det inom 90 dagar 
i stället för de tidpunkter som anges nedan.

För de som har godkänt de förtryckta uppgifterna i deklarationen eller gjort ändringar som Skatteverket godkänner  
utan utredning kommer slutskattebeskeden att komma i följande ordning: 

Privatpersoner
• Har du deklarerat genom att sms:a, ringa, via Skatteverkets app eller e-tjänst, ska få pengar tillbaka och anmält 

konto: Pengarna kommer 7-9 juni och slutskattebeskedet kommer senast den 15 juni. 
• Har du deklarerat på papper: Slutskattebeskedet kommer i augusti. Pengar tillbaka utbetalas andra veckan 

i augusti och skatt att betala ska vara på skattekontot senast den 14 november.

Företagare 
• Har du deklarerat via Skatteverkets e-tjänst och ska få pengar tillbaka: pengar och slutskattebeskedet kommer 

i juni. Har man skatt att betala kommer slutskattebeskedet i augusti och skatten ska vara betalad senast 
den 14 november.  

• Har du deklarerat på papper: Slutskattebeskedet kommer i september. Pengar tillbaka utbetalas andra veckan 
i september och skatt att betala ska vara på skattekontot senast den 12 december.  

  
De skatteskyldiga som inte är färdiggranskade till augusti eller september kan få sitt slutskattebesked i december. 
I så fall utbetalas pengarna andra veckan i december och skatt att betala ska vara på skattekontot senast den 13 
mars 2017.

Har man inte anmält konto och får tillbaka 2 000 kronor eller mer kommer pengarna automatiskt skickas via en 
utbetalningsavi. Avierna börjar skickas ut ungefär en vecka efter att de som har anmält konto fått sina pengar. 
Får man tillbaka mindre än 2 000 kronor står pengarna kvar på skattekontot tills man begär att få dem utbetalda. 

VIKTIG INFORMATION. Innehållet i denna publikation är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk rådgivning 
i enskilda ärenden. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar 
inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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