N3B

Andel i handelsbolag
Juridisk person (ej dödsbo)

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

Blanketten ska lämnas av juridisk person (dock ej dödsbo)
som är delägare i handelsbolag för att redovisa sin andel i
handelsbolaget. Information om hur man fyller i blanketten
finns i broschyren Skatteregler för delägare i handelsbolag,
SKV 299. Ange belopp i hela krontal. Övriga upplysningar
kan bara lämnas i särskild skrivelse.

Fr.o.m.

Utg 20

T.o.m.

Räkenskapsår
Datum då blanketten fylls i

Den skattskyldiges namn

Organisationsnummer

Handelsbolagets namn (firma)

Organisationsnummer

Fr.o.m.

T.o.m.

Handelsbolagets räkenskapsår
B. Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolaget
(endast för handelsbolag som äger andel i handelsbolag)

A. Beräkning av resultat
1. Min andel av bolagets överskott

+

2. Min andel av bolagets underskott

-

3. Avyttring av fastighet/bostadsrätt

11. Justerad anskaffningsutgift från föregående år/ersättning om andelen förvärvats under året

+/-

12. Överskott enligt p. 10

+

a. Andel av kapitalvinst som ska tas upp
till beskattning

+

13. Delägarens tillskott till bolaget under
handelsbolagets räkenskapsår

+

b. Andel av kapitalförlust som ska dras av

-

14. Delägarens uttag från bolaget under
handelsbolagets räkenskapsår

-

15. Underskott enligt p. 10

-

a. Andel av kapitalvinst som ska tas upp
till beskattning

+

b. Andel av kapitalförlust som ska dras av

-

5. Övriga justeringar av redovisat resultat
a. Intäktsposter, t.ex. uttagsbeskattat belopp

+

b. Kostnadsposter, t.ex. skattefri utdelning

-

6. Uppskov med vinst enligt blankett N4

-

7. Återfört uppskov av vinst enligt blankett N4

+

8. Ej utnyttjat underskott från föregående år

-

9. Underskott som inte ska dras av
(sparas till efterföljande år)

+

10. Resultat

Överskott (+)

=

Underskott (-)

=

16. Positiv justerad anskaffningsutgift vid
räkenskapsårets utgång/avyttringstidpunkten

(+) =

17. Negativ justerad anskaffningsutgift vid
räkenskapsårets utgång/avyttringstidpunkten

(-) =

C. Begränsat ansvar
18. Är delägaren kommanditdelägare anges
det belopp som delägaren satt in eller åtagit
sig att sätta in. Delägare i svenskt handelsbolag som i förhållande till övriga delägare
har förbehållit sig ett begränsat ansvar för
handelsbolagets förpliktelser anger till vilket
belopp ansvaret är begränsat.
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4. Avyttring av värdepapper

www.skatteverket.se
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