Januari 2021

Så här läser du ditt årsbesked
Viktigt! Spara årsbeskedet för din deklaration. Uppgift om beloppen i de blåmarkerade
fälten har lämnats till Skatteverket1.

Upplupen ränta totalt
Upparbetad ränta som ännu ej
inbetalts. Innehåller även aviserad
ej inbetald ränta.

Upplupen ränta din del2
Avser din del av den upplupna
räntan (är du ensam låntagare är
det 100%, dvs lika med den totalt
upplupna räntan).

Årsbesked 2020
2018
Årsbesked
Spara årsbeskedet som underlag till
deklarationen

Betald ränta din del2
Avser din del av totalt betald
ränta (är du ensam låntagare är
det 100%, dvs detsamma som
den totalt inbetalda räntan).

2019
Januari 2021

Skuldsaldo totalt
Totalt utestående låneskuld
per 31 december 2020.

Carl Carlsson
Vägen 1
123 45 Landsbygden

Årsbesked från Landshypotek
Alla belopp är i SEK, belopp på blåmarkerade fält har rapporterats till Skatteverket1.

Person/org nr:
Avser inkomstår:

111111-1111
2020
2018

Finansiera
Ditt låneengagemang2 hos Landshypotek Bank AB (publ), org nr 556500-2762

Lånenummer

Betald ränta totalt
Totalt inbetald ränta under 2020.

Betald ränta
totalt

Betald ränta
din del

Upplupen
ränta totalt

Upplupen
ränta din del

Skuldsaldo
totalt

Skuldsaldo
din del

9391.000.0000

4 062,00

2 031,00

930,00

465,00

192 250,00

96 125,00

Summa

4 062,00

2 031,00

930,00

465,00

192 250,00

96 125,00

Överfört till Medlemskonto
Den del av utdelningen som
överförts till ditt Medlemskonto
inklusive eventuell överskjutande
del vid uppnått insatstak. 30%
av utdelningen överförs alltid till
Medlemskontot oavsett om
insatstaket om 4% är uppnått
eller ej.

Investera
Ditt insatskapital i Landshypotek Ekonomisk förening, org nr 769600-5003

Erhållen utdelning

Överfört till
medlemskonto

Saldo Insats

9397.000.0000

50,50

18,80

888,90

Summa

50,50

18,80

519,18

Kontonummer

Din utdelning 2020
Din utdelning under 2020.

Spara
Ditt kontosparande3,4 hos Landshypotek Bank AB (publ), org nr 556500-2762

Erhållen ränta

Kontonummer

Kontonamn

9390.000.0000

Medlemskonto

200,66

60,00

20 333,66

9395.000.0000

Sparkonto Jord och Skog

966,00

301,00

220 330,00

1 166,66

361,00

240 663,66

Summa

Erhållen ränta
Erhållen sparränta under 2020.

Skuldsaldo din del2
Avser din del av den totalt
utstående låneskulden.

Avdragen skatt

Saldo

11 Avser fysisk person och dödsbon.

Avser fysisk person och dödsbon.

2 Vid gemensamma lån/krediter har
harlåntagarna
låntagarnaalltid
alltidsolidariskt
solidarisktansvar
ansvarför
förhela
hela
kreditbeloppet
oavsett
den
fördelning
som
rapporterats
till Skatteverket.
kreditbeloppet
oavsett
den
fördelning
som
rapporterats
till Skatteverket.
3
3
dras inte
intepå
påräntebelopp
räntebeloppunder
under100
100kr.kr.
Skatt dras
4

Kontot omfattas
omfattasav
avden
denstatliga
statligainsättningsgarantin
insättningsgarantinenligt
enligt
beslut
Riksgälden.
Insättningsgarantin
kan
ersättning
en kunds
sammanlagda
kontobehållning
i Landshypotek
Bank
4 Kontot
beslut
avav
Riksgälden.
Insättningsgarantin
kan
gege
ersättning
förför
en kunds
sammanlagda
kontobehållning
i Landshypotek
Bank
med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor (eller i vissa särskilt angivna fall upp till 5 000 000 kronor). Om Landshypotek Bank skulle försättas i konkurs eller
med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor (eller i vissa särskilt angivna fall upp till 5 000 000 kronor). Om Landshypotek Bank skulle försättas i konkurs eller
Finansinspektionen beslutar
att garantin
garantinska
skaträda
trädain,
in,betalar
betalarRiksgälden
Riksgäldenutut
ersättning
inom
7 arbetsdagar.
mer
information
se www.insattningsgarantin.se.
Finansinspektionen
beslutar att
ersättning
inom
7 arbetsdagar.
FörFör
mer
information
se www.insattningsgarantin.se.

Saldo insats
Insats per 31 december 2020.

Saldo
Saldo konto per 31 december
2020.

Avdragen skatt
Avdragen skatt på erhållen
ränta (fysisk person/dödsbo).
Landshypotek Bank AB (publ)
Box 114, 581 02 Linköping

1

landshypotek.se
kundservice@landshypotek.se
Telefon: 0771-44 00 20

Org. nr. 556500 - 2762
Styrelsen har sitt säte
i Stockholm

Sida 1 (1)

Avser fysisk person och dödsbon.

Avseende fördelning av låneskuld och ränta gäller följande. Skulden fördelas proportionerligt utifrån antal låntagare på ett lån, dvs finns det två låntagare
blir det 50% per låntagare rapporteringsmässigt. Räntan fördelas som standard på samma sätt, men ni kan ha begärt en annan fördelning och då gäller
denna fördelning som grund.
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Landshypotek Bank AB (publ)
Box 114, 581 02 Linköping

landshypotek.se
kundservice@landshypotek.se
Telefon: 0771-44 00 20

Org. nr. 556500 - 2762
Styrelsen har sitt säte
i Stockholm

