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1. Namn och personnummer
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

2. Beräknad inkomst av näringsverksamhet
Det här året

Nästa år

Överskott
Underskott
Avsättning till periodiseringsfond
Ökning av expansionsfond
Utgift för egen pensionsförsäkringspremie
Avdrag för underskott från tidigare år
Återföring från periodiseringsfond
Minskning av expansionsfond
Bedriver du näringsverksamheten i bostaden?
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Underskrift

Ja

Hur stor yta använder du till den?

kvadratmeter
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Information
Inkomst av näringsverksamhet
När du har ett eget företag redovisar du inkomst av näringsverksamhet till Skatteverket. Den
inkomst som ligger till grund för bostadsbidrag blir inte alltid samma som underlaget för
skatteberäkning. Den summa som du uppskattar att du kommer att redovisa i blanketten NE
under "Överskott" (ruta R47) eller "Underskott" (ruta R48) kan komma att öka eller minska med
vissa belopp. Det beror på att du inte får minska den inkomst som ligger till grund för
bostadsbidrag på samma sätt som du får göra när skatten beräknas.
Om du i deklarationen beräknar att göra avdrag för
avsättning till periodiseringsfond (ruta R34 i deklarationsblankett NE)
ökning av expansionsfond (ruta R36)
egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto (ruta R38)
outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (ruta R24)
kommer de här beloppen att öka beloppet i "Överskott" eller "Underskott" när Försäkringskassan
beräknar bostadsbidraget. Det beror på att de belopp som du får minska skatten med inte är
några verkliga kostnader i rörelsen.
På samma sätt kommer den summa som du tänker redovisa under "Överskott" eller "Underskott"
att minskas med
återföring av periodiseringsfond (ruta R32)
minskning av expansionsfond (ruta R37)
när Försäkringskassan beräknar bostadsbidraget, eftersom det inte är fråga om en verklig intäkt.
Hela året räknas!
All din inkomst under perioden 1 januari - 31 december räknas med när bostadsbidraget
beräknas, även det du tjänar under månader när du inte får bostadsbidrag. Kalenderårets
inkomster anses lika fördelade under årets månader. Du ska alltid beräkna inkomsterna före
avdrag för skatt.
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Vilken inkomst påverkar bostadsbidraget?
Bostadsbidraget påverkas av
inkomst av tjänst
inkomst av näringsverksamhet
kapitalinkomster
vissa utlandsinkomster
studiemedel i form av studiebidrag utom den del som avser tilläggsbidrag
kommunalt vårdnadsbidrag
stipendier över 3 000 kronor per månad
viss del av förmögenhet

