N3A

Andel i handelsbolag

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Blanketten ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som
är delägare i handelsbolag. Information om hur du fyller i
blanketten finns i broschyren Skatteregler för delägare i
handelsbolag, SKV 299. Ange belopp i hela krontal.
Du kan även fylla i blanketten på www.skatteverket.se.
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Räkenskapsår

Datum då blanketten fylls i

Handelsbolagets namn (firma)

Organisationsnummer

Beräkning av resultat
1. Min andel av bolagets överskott

+

+

17. Återföring av periodiseringsfond

Överskott/Underskott (+/-)

2. Min andel av bolagets underskott

-

18. Inkomst före avsättning
till periodiseringsfond

3. Förmånsvärdet av fri bil

+

19. Avsättning till periodiseringsfond, dock
högst 30 % av överskott vid p. 18.

4. Övriga förmåner och uttag av varor
och tjänster
5. Övriga justeringar av redovisat resultat
a. Intäktsposter, t.ex. privata kostnader
som bokförts som kostnad i handelsbolaget
b. Kostnadsposter, t.ex. privata
intäkter som bokförts som intäkt
i handelsbolaget

+

20. Inkomst före avsättning
till expansionsfond

=

=

21. Ökning av expansionsfond, dock
högst överskott vid p. 20 eller
positivt kapitalunderlag enligt p. 53.
Beloppet förs till INK11 kod 128

-

-

22. Minskning av expansionsfond.
Beloppet förs till INK11 kod 132

+

+

23. Egen pensionsförsäkringspremie i
näringsverksamheten. Beloppet
förs till INK11 kod 120

-

-

24. Beräknad särskild löneskatt (24,26 %) på
ovanstående pensionsförsäkringspremie

-

25. Vid 2012 års taxering medgivna avdrag
för egenavgifter eller särskild löneskatt

+
-

+

+

8. Outnyttjat underskott från tidigare år
som ska påverka anskaffningsutgiften

26. Påförda egenavgifter eller särskild
löneskatt enligt slutskattebesked 2012

-

9. Uppskov med vinst enligt blankett N4

-

27. Avgiftsunderlag för
egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster

10. Återfört uppskov av vinst enligt
blankett N4

+

Överskott/Underskott (+/-)

=

Överskott/Underskott (+/-)

28. Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt på
förvärvsinkomster

-

=

29. Sjukpenning hänförlig till denna
näringsverksamhet

+

12. Outnyttjat underskott från tidigare
år som inte ska påverka anskaffningsutgiften
13. Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats till den del kostnaden
överstiger 10 000 kr samt andra egna
kostnader för bolagets verksamhet

-

30. Resultat
Överskott överförs till INK11,
kod 117 eller 119

(+) =
(-) =

Underskott

-

15. Positiv räntefördelning enligt p. 45
dock högst överskott vid p. 14.
Beloppet förs till INK11 kod 52

-

31a. Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller
nystartad näringsverksamhet utnyttjat
underskott (för även beloppet till ruta
45 i INK11).
31b. Underskott som utnyttjats i kapital.
Vinst vid avyttring av näringsfastighet/
näringsbostadsrätt och underskott i
andelshus.

16. Negativ räntefördelning enligt p. 44.
Beloppet förs till INK11 kod 55

+

32. Kvarvarande underskott.
Överförs till INK11, kod 129 eller 130.

14. Inkomst före
räntefördelning

Överskott/Underskott (+/-)

=

+

+
(-) =

Inkomstdeklaration 1.

SKV

1

-

Överskott/Underskott (+/-)

7. Vid överlåtelse av andel i handelsbolag: Vinst som beskattas i näringsverksamhet

11. Inkomst som ska
påverka anskaffningsutgiften

01

Kalenderår
2012

T.o.m.

Person-/organisationsnummer

b. Min andel av kapitalförlust som
ska dras av

22

Fr.o.m.

Den skattskyldiges namn

6. Avyttring av värdepapper och andelar
i handelsbolag
a. Min andel av kapitalvinst som ska
tas upp till beskattning

2153

2013

Fysisk person och dödsbo

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 ("e-INK"), www.skatteverket.se

N3A-1-2013M

Person-/organisationsnummer

Kapitalunderlag för räntefördelning m.m.

Underskott som påverkar anskaffningsutgiften

33. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång

54. Underskott vid p. 11

+

34. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång

-

35. Icke varaktiga kapitaltillskott till
handelsbolaget under beskattningsåret 2011 (exklusive tillskott vid bildande av bolaget)
36. Ränteförmånligt lån från
handelsbolaget till delägaren
under beskattningsåret 2012

-

55. Negativ räntefördelning enligt p. 16,
återföring av periodiseringsfond enligt
p. 17, minskning av expansionsfond
enligt p. 22 (i nu nämnd ordning) dock
högst negativt belopp vid p. 54

-

56. Summan av p. 54
och 55

-

57. Om summan av p. 12,13, 23-26, 28 och 29
är positiv förs summan in här, dock högst
negativt belopp vid p. 56

-

+

58. Summan av p. 56
och 57

38. Sparat fördelningsbelopp från 2012
års taxering

+

59. Utnyttjat underskott vid p. 31b, dock
högst negativt belopp vid p. 58

(+/-) =

-

=

41. Negativt kapitalunderlag enligt p. 39
multiplicerat med 2,65 %
(= negativt fördelningsbelopp) 2

+

Underskott

-

=

Underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften

+

63. Underskott vid p. 30

-

64. Summan av utnyttjade underskott enligt
p. 59 och 61 ovan

+

65. Kvarvarande utnyttjade underskott
(belopp vid p. 31a och b minus
utnyttjat belopp vid p. 59 och 61)

+

66. Underskott enligt p. 62 ovan

+

42. Sparat fördelningsbelopp
från 2012 års taxering
Summa fördelningsbelopp
43. Positivt belopp

(+) =

44. Negativt belopp

(-) =

45. Utnyttjat positivt fördelningsbelopp
vid p. 15

62. Underskott att dras av
nästa år vid p. 8

+

Underskott

61. Utnyttjat underskott vid p. 31a, dock
högst negativt belopp vid p. 60

40. Positivt kapitalunderlag enligt p. 39
multiplicerat med 7,15 %
(= positivt fördelningsbelopp) 2

-

46. Eventuellt kvarvarande positivt
räntefördelningsbelopp som sparas
till 2014 års deklaration
2

60. Summan av p. 58
och 59

+

Underskott

37. Ständig övergångspost vid 1995
års taxering

39. Kapitalunderlag

+

Underskott

(+) =

67. Underskott att dras av
nästa år vid p. 12

Underskott

-

Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller
understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte
är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad.

+

48. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång före
ändring pga. expansionsfond
enligt p. 79

-

49. Icke varaktiga kapitaltillskott till handelsbolaget under beskattningsåret 2012
(exklusive tillskott vid bildande av bolaget)

-

50. Ränteförmånligt lån från handelsbolaget
till delägaren under beskattningsåret 2012

-

22

51. Ständig övergångspost vid 1995 års
taxering

+

52. Minskning av expansionsfond som kvittats
mot underskott vid p. 55 och som medfört
att underskottet anses utnyttjat vid p. 76

+

SKV
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47. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång före
ändring pga. expansionsfond
enligt p. 79

2153

Kapitalunderlag för expansionsfond

53. Beskattningsårets kapitalunderlag
för expansionsfond
www.skatteverket.se

(+/-) =

N3A-2-2013M

Person-/organisationsnummer

Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag Expansionsfond
68. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång/
ersättning om andelen förvärvats
under beskattningsåret

86. Expansionsfond vid årets ingång

+

+

87. Ökning av expansionsfond enligt p. 21

+

69. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång

-

88. Minskning av expansionsfond enligt p. 22

-

70. Delägarens skattepliktiga inkomst
enligt p. 11 om det är överskott

+

89. Expansionsfond vid årets utgång

=

71. Delägarens tillskott enligt bilaga
INK4DU 3 samt privata intäkter
vid p. 5b

+

Övriga uppgifter

72. Delägarens ej bokförda uttag från
bolaget avseende under p. 3-4
upptagna förmåner

-

73. Delägarens övriga uttag enligt bilaga
INK4DU 3 samt privata kostnader vid
p. 5a

-

74. Årets avsättning till periodiseringsfond enligt p. 19

-

75. Årets återföring av periodiseringsfond enligt p. 17

+

76. Utnyttjat underskott under p. 55,
57 och 61

-

77. Skattepliktig vinst på fastighet,
bostadsrätt m.m.

+

78. Avdragsgill förlust på fastighet,
bostadsrätt m.m.

-

79. Justerad anskaffningsutgift före
expansionsfond

1. Har du uppburit ersättning från handelsbolaget för upplåtelse av lokal eller annat
utrymme?
Om ja, ska överskottet tas upp i INK1 4
ruta 51, om det är fråga om privatbostadsfastighet eller privatbostad. I annat fall
lämnas redovisning på blankett NE.

Ja

(+/-) =

80. Ökning av expansionsfond enligt
p. 21

-

81. Expansionsfondsskatt att betala,
26,3 % på beloppet vid p. 80

+

82. Minskning av expansionsfond
enligt p. 22

+

83. Expansionsfondsskatt att tillgodoföras på minskning av expansionsfond, 26,3 % av beloppet vid p. 82

-

84. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång/
avyttringstidpunkten

(+) =

85. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsrets utgång/avyttringstidunkten

(-) =

3

SKV

2153

22
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Bilaga "Delägaruppgifter" till Inkomstdeklaration 4.
4
Inkomstdeklaration 1.

www.skatteverket.se

N3A-3-2013M

