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

Andel i handelsbolag

Den skattskyldiges namn
Organisationsnummer

Juridisk person ej dödsbo - taxeringen 2007
Uppgifter om resultat och anskaffningsutgift

Handelsbolagets namn (firma)

39

55 Handelsbolagets organisationsnummer

Rättelsedatum (år, mån, dag)
Kalenderår
2006

Räkenskapsår

11

12

Fr.o.m.

Beräkning av resultat

Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolaget

1. Min andel av bolagets överskott

826 +

2. Min andel av bolagets underskott
3. Avyttring av fastighet/bostadsrätt
a. Andel av bokförd vinst vid avyttring

827 804 -

b. Andel av bokförd förlust vid avyttring

805 +

c. Andel av kapitalvinst som ska tas
upp till beskattning

815 +
825 -

a. Andel av kapitalvinst som ska tas
upp till beskattning

893 +

b. Andel av kapitalförlust som ska
dras av

894 -

5. Uppskov med kapitalvinst enligt
blankett N4

835 -

6. Återfört uppskov av kapitalvinst enligt
blankett N4

836 +

7. Ej utnyttjat underskott från
föregående år

828 -

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

730 +

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

715 +/-

12. Överskott enligt punkt 9

727 +

13. Delägarens tillskott till bolaget under
handelsbolagets räkenskapsår

728 +

14. Delägarens uttag från bolaget under
handelsbolagets räkenskapsår

718 -

15. Underskott enligt punkt 9

723 Överskott

16. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid räkenskapsårets utgång/avyttringstidpunkten
17. Negativ justerad
anskaffningsutgift vid räkenskapsårets utgång/avyttringstidpunkten

883 +

Underskott

884 -

Överskott/Underskott (+/-)

9. Resultat som
ska påverka
anskaffningsutgiften

=

10. Avsättning till periodiseringsfond.
Gäller endast vid skilda räkenskapsår
för delägaren och handelsbolaget. *
Resultat
Överskott
Underskott

831 829 +

850 -

* Hos delägaren ska avsättningen till periodiseringsfond göras i bokslutet för det räkenskapsår
under vilket handelsbolagets räkenskapsår löper ut.Vid detta tillfälle sker även slutlig prövning
av avdragsrätten.Ett aktiebolags avdrag för avsättning till periodiseringsfond får inte överstiga
25 % av det samlade skattemässiga resultatet i aktiebolagets näringsverksamhet, dvs. inklusive
resultatet på andelen i handelsbolaget.

Begränsat ansvar
SKV 2167 W utgåva 13 06-10

T.o.m.

Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Skatteregler för delägare i handelsbolag, SKV 299.

d. Andel av kapitalförlust som ska
dras av
4. Avyttring av värdepapper

N3B

N3B

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.

www.skatteverket.se
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