Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Nämnd för Regelgranskning (NNR).

Den skattskyldiges personnummer

Utdelning, avyttring av aktier/andelar,
vissa ersättningar och förmåner

Företagets namn (firma)

39 Rättelsedatum (år, mån, dag)

Företagets organisationsnummer

Deklarationsbilaga nummer

480
Verksamhetens art

Beskattningsår

2000
Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Dags att deklarera Näringsverksamhet, Med årsbokslut, RSV 285.
Webbplats: www.rsv.se

Uppgifter om den skattskyldige
Har ni/någon er närstående varit verksam, direkt eller indirekt, i företaget i betydande omfattning
under året eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret?
Företagsledare

Delägare

Närstående till delägare

barn

Annan närstående

Ja

Nej

Egen arbetsinsats i företaget under
beskattningsåret i antal arbetstimmar

Företagsledares

maka/make

A. Beräkning av utdelning som är skattefri respektive beskattas i inkomstslagen KAPITAL
eller TJÄNST (överutdelning), sparad utdelning på aktier m.m. samt sparad lättnad
Beräkningen avser

aktier/andelar

andra delägarrätter än aktier/andelar
antal aktier

Antal ägda aktier m.m. för vilka utdelning erhållits eller, om utdelning inte erhållits,
antal ägda aktier vid beskattningsårets utgång.

1. Anskaffningskostnad det högsta av värdet vid B.6/C.4.

Underlag för

Underlag för

I. gränsbelopp
(normalavkastning)

II. lättnadsbelopp
(skattefri utdelning)

Kr

Kr

916 +

917 +

-

479 -

918 +

919 +

+

+

=

=

2. Uppskovsbelopp vid utdelningstillfället (om ej utdelning uppskovsbelopp vid årets utgång), samt övriga reduceringar.
3. Löneunderlag. Belopp vid F.7., dock högst belopp vid F.9. om
spärr 2 är tillämplig.
4. Kvarstående sparad utdelning I./sparad lättnad II. från tidigare
beskattningsår och som är hänförlig till de aktuella aktierna m.m.
5. Underlag för beräkning av gränsbelopp respektive lättnadsbelopp.

A.5.

I. Gränsbelopp

II. Lättnadsbelopp

Utdelning som beskattas
i TJÄNST samt SPARAD
UTDELNING

Utdelning som beskattas
i KAPITAL samt
SPARAD LÄTTNAD

6. Gränsbelopp för aktier/andelar (10,57 % av beloppet vid A.5.I. ovan) resp
lättnadsbelopp på aktier och andelar (3,90 % av beloppet vid A.5.II. ovan).

Kr

Kr

923 +

927 +

7. Gränsbelopp för annan delägarrätt beräknat som 6,57 % på verkligt
anskaffningsvärde.

924 +

8. Kvarstående sparad utdelning I./sparad lättnad II. från tidigare
beskattningsår och som är hänförlig till de aktuella aktierna m.m.

496 +

9. Utdelning på aktierna m.m. under beskattningsåret. (Inklusive vinst som
uppkommit vid nedsättning av aktiekapitalet i företaget.)

911 -

10. Överutdelning (om saldot är negativt i kolumn I.) förs till TJÄNST sidan 1,
4d. i Särskild självdeklaration 1. OBS! I vissa lägen ska beloppet reduceras.

481 =-

K10

RSV 2110 utgåva 12 00-10

11. Negativt belopp vid punkt 10. kolumn I. förs in som positivt belopp vid
punkt 11. kolumn II.

*

K10

Uppgifter från delägare m.fl.
i fåmansföretag

Den skattskyldiges namn

944 +
*

-

*
+

12. Utdelning (om saldot är negativt) förs till KAPITAL sidan 2,
i Särskild självdeklaration 1.

928 =-

13. Sparad utdelning I./sparad lättnad II. (om saldot är positivt).

=+

=+

14. Vid reavinstbeskattning eller gåva, utnyttjad sparad utdelning I./sparad
lättnad II. som är hänförlig till de sålda aktierna m.m.

-

-

15. Sparad utdelning I./sparad lättnad II. till påföljande år.

482 =+
929 =+
* Gäller inte annan delägarrätt än aktier/andelar

B. Beräkning av anskaffningskostnad för aktier m.m. enligt Huvudregel
Kr

1. Omräknat anskaffningsvärde för aktier m.m. anskaffade före 1990 samt lämnade
ovillkorliga aktieägartillskott före 1990
År

Antal

Anskaffningsvärde

Index

Omräknat anskaffningsvärde

X

=

X

=

+

2. Anskaffningsvärde för aktier m.m. anskaffade 1990 eller senare.

+

3. Ovillkorliga aktieägartillskott 1990 eller senare.
4. Anskaffningskostnad (omräknat anskaffningsvärde) vid reavinstberäkning. Har det inte skett några
förvärv eller överlåtelser under året förs beloppet till B.6. nedan. I annat fall kan korrigering behöva
göras vid B.5.

+
B.4.

5. Korrigering av anskaffningskostnad vid utdelningsberäkning. Till exempel pga. överlåtelse av del av
innehav före aktieutdelning (-) eller vid tilläggsförvärv av aktier under året som inte ska redovisas
vid punkt B.2. (+).
6. Anskaffningskostnad vid utdelningsberäkning. Det högsta av värdena vid
B.6./C.4. förs till sidan 1 under A.1.

=
+

B.6.

=

C. Beräkning av anskaffningskostnad för aktier m.m. enligt Alternativregel - vid utdelningsberäkning
1. För aktier och andelar som anskaffats före 1992:
Kapitalunderlag per aktie enligt D.4.

Antal ägda aktier

= +

X
2. Ovillkorliga aktieägartillskott efter utgången av det beskattningsår som kapitalunderlaget avser.

+

3. Anskaffningsvärde för aktier anskaffade 1992 eller senare.

+

4. Anskaffningskostnad (omräknat anskaffningsvärde). Det högsta av värdena
vid B.6./C.4. förs till sidan 1 under A.1.

C.4.

=

D. Beräkning av kapitalunderlag vid 2001 års taxering endast för aktier anskaffade före 1992
1. Kapitalunderlag beräknat vid 2000 års taxering (förra årets blankett K10 punkt D.3.).

+

2. Justering
för vinstutdelning under 1999 till den del utdelat belopp överstiger nettovinsten. (Om flera utdelningar
erhållits under 1999 avseende två olika räkenskapsår, görs en jämförelse mot två olika nettovinster.
Detta redovisas på särskild bilaga.)

-

för utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet under 1999.
D.3.

3. Kapitalunderlag.
4. Kapitalunderlag fördelat per aktie.

D.4.

=

=

5. Justering
för vinstutdelning under 2000 till den del utdelat belopp överstiger nettovinsten och aktierna
avyttrats efter utdelningstidpunkten. (Om flera utdelningar erhållits under 2000 avseende
två olika räkenskapsår, görs en jämförelse mot två olika nettovinster. Detta redovisas på
särskild bilaga.)

-

för utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet under 2000 och om aktierna avyttrats därefter.

=

6. Kapitalunderlag när aktier avyttrats.
7. Kapitalunderlag enligt punkt 6. fördelat per aktie.

D.7.

=

E. Beräkning av anskaffningskostnad för aktier m.m. enligt Alternativregel - vid reavinstberäkning
1. För aktier och andelar som anskaffats före 1992:
Kapitalunderlag per aktie enligt D.7.

Antal ägda aktier

X

= +

2. Ovillkorliga aktieägartillskott efter utgången av det beskattningsår som kapitalunderlaget avser.

+

3. Anskaffningsvärde för aktier anskaffade 1992 eller senare.

+

4. Underlag för anskaffningskostnad vid avyttring (sidan 4 under G. Specifikation).

2

E.4.

=

F. Beräkning av löneunderlag

Har ni under 1999 i betydande omfattning varit verksam i företaget eller dess dotterföretag?
Om "Ja" observera spärrar nedan!

Ja

Nej

Kr

1. Summan av ersättningar i företaget under 1999. Med ersättningar avses under avsnitt F. löner,
förmåner och ersättningar som ingår i underlag för beräkning av socialavgifter och särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster under år 1999 m.m.

+

2. Statliga bidrag för lönekostnader under 1999.

-

3. Ersättning under 1999 från företaget till aktieägare m.fl. inom koncernen och på vars
innehav reglerna om utdelning och reavinst i 3 § 12 mom. SIL ska tillämpas.

+

4. a. Summan av ersättningar till arbetstagare i dotterföretag under 1999.
b. Statliga bidrag för lönekostnader i dotterföretag under 1999.

-

c. Ersättningar under 1999 från dotterföretag till aktieägare m.fl. inom koncernen och på vars
innehav reglerna om utdelning och reavinst i 3 § 12 mom. SIL ska tillämpas.

-

Totalt löneunderlag dotterföretag

=

För flera dotterföretag får beräkningen göras på särskild bilaga.

X

Moderföretagets
antal ägda aktier

=

+

Totala antalet aktier
i dotterföretag

-

5. 10 basbelopp
6. Totalt löneunderlag

F.6.

=

F.7.

=

364 000

7. Skattskyldigs löneunderlag.
F.6.

X

Antal ägda aktier
Totala antalet aktier
i företaget

Obs! Spärrarna tillämpas endast om du besvarat frågan ovan med "Ja".
Om utomståenderegeln i 3 § 12 e mom. SIL är tillämplig gäller inte spärrarna.
8. Spärr 1:
a. Skattskyldigs ersättningar under 1999 från företaget och
dotterföretag.

b. Högsta ersättning till en arbetstagare i företaget eller dotterföretag under 1999
och som får räknas in i löneunderlaget.

=

X 120 %

=

c. Om belopp vid 8.a. är lika med eller större än belopp vid 8.b. eller
belopp vid 8.a. är minst 364 000 kr får löneunderlag tillgodoräknas.
9. Spärr 2:
Maximalt löneunderlag 50 gånger belopp vid 8.a.

F.9.

=

3

G. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag (vid andelsbyte med uppskov, se även blankett K4C)

Antal

Försäljningsdatum

Summa verkligt anskaffningsvärde på
sålda värdepapper
vid varje försäljning
sidan 4 blankett K4

Försäljningsintäkt

Total realisationsvinst

492 +

-

Om vinst redovisas vid e. ska fördelningsvinst beräknas.
Från a. avgår de sålda aktiernas
anskaffningskostnad enligt
specfikation nedan
Avgår: Kvarstående sparad
utdelning till den del den hör
till de sålda aktierna. Om
sparad lättnad vid d. är större
än sparad utdelning vid g.,
använd beloppet vid d.

c.

493 =

494 =

Om vinst redovisas
vid b. avgår:
f.

Kvarstående sparad
lättnad till den
del den hör till
de sålda aktierna

483 -

Till inkomst av TJÄNST 4d.
Särskild självdeklaration 1
förs 50 % av fördelningsvinsten (50 % X h.) dock max
100 basbelopp, 3 660 000 kr

d.

497 -

g.

499 -

Total skattepliktig
realisationsvinst
(negativt saldo = 0)

h.

Fördelningsvinst

Total realisationsförlust

b.

a.

=

e.

=

Avgår:
i.
Under tjänst
redovisat belopp -

i.

498 =

Skattepliktig reavinst i KAPITAL (beloppet förs in på blankett K1 punkt 1). Om förlust
j.
uppkommit på annan aktie m.m. får vinsten kvittas fullt ut mot sådan förlust.
(Beloppet förs i så fall in på blankett K4.)
485 =
Som avdragsgill reaförlust i KAPITAL redovisas 70 % av reaförlusten vid (c.) (beloppet förs in på blankett K1
punkt 1). Om vinst uppkommit på annan aktie m.m. får dock förlusten kvittas till 100 % mot sådan vinst.
(Beloppet förs i så fall in på blankett K4.)

j.

486 =

Specifikation
De sålda aktiernas anskaffningskostnad (omräknat anskaffningsvärde) beräknad antingen enligt
Huvudregel sidan 2, B.4
eller

=
X

(Antal sålda aktier/andelar)
(Antal ägda aktier/andelar)

Alternativregel sidan 2, E.4.

=

H. Vissa ersättningar och förmåner (nedan begärda upplysningar enligt punkt 2 - 6 ska
lämnas på särskild bilaga eller som övriga upplysningar på Särskild självdeklaration 1).
1. Har ni/närstående* uppburit ersättning från företaget för upplåtelse av lokal eller annat utrymme?
Om ja, ska redovisning lämnas på blankett K3 om det är fråga om privatbostadsfastighet
eller privatbostad. I annat fall lämnas redovisning på blankett N1/N2.
2. Har ni/närstående* haft lån från företaget eller företaget tillhörande pensionsstiftelse under beskattningsåret?
Om ja, ska upplysning lämnas om lånets storlek vid årets in- och utgång samt betald ränta i kr och procent.
Om s.k. förbjudet lån har erhållits ska uppgift lämnas om beloppets storlek. Om lån skrivits av ska uppgift
lämnas om beloppets storlek.
3. Har ni/närstående* lånat ut pengar till företaget? Om ja, ska upplysning lämnas om fordringens
storlek vid årets in- och utgång samt erhållen ränta i kr och procent.
4. Har ni/närstående* avyttrat egendom till företaget? Om ja, ska upplysning lämnas om avyttringspris,
marknadsvärde samt vilken egendom som avyttrats.
5. Har ni/närstående* förvärvat egendom från företaget? Om ja, ska upplysning lämnas om förvärvspris,
marknadsvärde samt vilken egendom som förvärvats.
6. Har ni/närstående* disponerat egendom som bekostats av företaget? Om ja, ska upplysning lämnas
om vilken slags egendom som har anskaffats, anskaffningskostnaden inklusive moms, vad ni erlagt
i ersättning till företaget för att få disponera egendomen samt vad ni redovisat i eventuellt
förmånsvärde. Uppgift lämnas inte om personbil som förmånsbeskattas.
* Uppgift om närståendes transaktioner med företaget ska inte lämnas om närstående själv lämnat
blankett K10.

4

475
Ja

Nej

912
Ja

Nej

476
Ja

Nej

477
Ja

Nej

478
Ja

Nej

915
Ja

Nej

