SVENSKARNA SPARAR OCH RESER FÖR
SKATTEÅTERBÄRINGEN

- deklarera innan 29 mars och få skatteåterbäringen till påsk
Fyra av tio svenskar kommer att spara sin skatteåterbäring, och många kommer även att
passa på att använda pengarna till att resa. Det visar en ny Sifo-undersökning som
FOREX Bank låtit genomföra.
Om du registrerat en digital brevlåda och deklarerar digitalt senast den 29 mars kan du få din
skatteåterbäring redan till påsk. På frågan vad svenskarna ska göra med en eventuell
skatteåterbäring uppger nästan fyra av tio svenskar (38 procent) att de kommer att lägga summan
på sitt privatsparande. Undersökningen visar också att 15 procent kommer att använda sin
skatteåterbäring till att resa.
– Trots extremt låga sparräntor visar vår undersökning att en stor del av svenskarna planerar att
spara sin skatteåterbäring. Många väljer även att resa för pengarna och den som är flexibel med
avresedatum och resmål kan hitta riktigt prisvärda resor även under påsken, säger Tom Friberg,
Kommunikationschef på FOREX Bank.
Undersökningen visar även att kvinnor är mer sparsamma än män, och att fler yngre än äldre,
kommer att lägga skatteåterbäringen på sitt sparande.
Om du får skatteåterbäring till midsommar, vad kommer du använda din skatteåterbäring till? (Flera
svarsalternativ möjliga)
Resa
15%
Spara
38%
Shopping
5%
Renovera/Inreda
10%
Köpa aktier/fonder
4%
Amortera
5%
Skänka bort delar eller hela summan till välgörenhet
1%
Annat
3%
Kommer inte att få någon skatteåterbäring till midsommar
22%
Vet ej
17%
För mer information, kontakta:
Tom Friberg, FOREX Bank
Mob: +46 70 2013000
Email: tom.friberg@forex.se
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under 2017. Totalt intervjuades 3 067 personer i ålder 15-79 år.
Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos
webbpanel.
Om FOREX Bank
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande
utbud av andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank
finns på över 110 centralt belägna platser över hela Norden och på internet www.forex.se och telefon: 0771-22 22 21.

