Kvalificerade övriga
delägarrätter

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

Du som har annan kvalificerad delägarrätt i fåmansföretag
än aktier och andelar ska fylla i blanketten. Det gäller t.ex.
delägarrätter som konvertibler, optioner, kapitalandelsbevis och
vinstandelsbevis. Kvalificerade delägarrätter i onoterade företag
som är aktier och andelar redovisas på blankett K10.
Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Skatteregler för delägare i fåmansföretag, SKV 292. Belopp
anges i hela krontal.
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2010

Inkomstår

2009
39 Datum då blanketten fylls i

Delägarens namn

Personnummer

Företagets namn

480 Organisationsnummer

A. Ränta och annan inkomst
Beräkning av gränsbelopp
450

1.1 Omkostnadsbelopp vid årets ingång x 3,89 %

+

1.2 Sparat utdelningsutrymme från föregående år x 103,89 %

+

1.3 Gränsbelopp
1.4 Vid avyttring eller gåva innan tidpunkten för ränta m.m.
(eller då ränta inte erhålls avyttringsåret): gränsbelopp
som är hänförligt till de överlåtna andelarna

=

1.5 Gränsbelopp att utnyttja vid p. 1.7

=

451
452
621

622

Beräkning av ränta m.m. som ska beskattas i
TJÄNST och sparat utdelningsutrymme
453

1.6 Ränta m.m.

+

1.7 Gränsbelopp enligt p. 1.5 ovan

-

454
455

1.8 Belopp som ska beskattas i tjänst

(+) =
456

1.9 Sparat utdelningsutrymme

(-) =
457

1.10 Vid delavyttring eller gåva efter tidpunkten för ränta
m.m.: sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till
de överlåtna delägarrätterna enligt p. 2.7a

-

1.11 Sparat utdelningsutrymme till nästa år

=

Om beloppet är positivt ska det
beskattas i inkomstslaget tjänst och
förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 22 samt p. 1.13 nedan.
Om beloppet är negativt sparas
det och kan användas vid beräkning av gränsbeloppet nästa år
(eller vid vinstberäkning i år om
ränta m.m. erhållits innan avyttringen).

458

Beräkning av ränta m.m. som ska beskattas i KAPITAL
459

1.12 Ränta m.m.

+

1.13 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 1.8 ovan

-

1.14 Ränta m.m. i kapital

=

1.15 Ränta i p. 1.14 x 2/3

=

460
461

SKV 2110a W utgåva 4 09-10

462
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Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 50.
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B. Avyttring av kvalificerade konvertibler, optioner,
vinstandelsbevis m.m. i fåmansföretag

Delägarens personnummer

Beräkning av vinst/förlust
Antal sålda delägarrätter 463

Försäljningsdatum 464

484

2.1 Ersättning minus utgifter för avyttring

+

2.2 Omkostnadsbelopp

-

2.3 Vinst

=+

2.4 Förlust

=-

490
491

Om vinst fortsätt vid p. 2.5 nedan.
495

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 83.

Beräkning av vinst som beskattas i TJÄNST
620

2.5 Ersättning minus utgifter för avyttring
(samma som p. 2.1 ovan)

+

2.6 Omkostnadsbelopp

-

627

2.7a Om ränta m.m. erhållits under året och innan avyttring
eller gåva: sparat utdelningsutrymme enligt p. 1.9 ovan,
till den del det hör till de överlåtna delägarrätterna

628

630

2.7b Om ränta m.m. erhållits efter delavyttring eller gåva,
eller om ränta m.m. inte erhållits under året:
gränsbelopp enligt p. 1.4

-

2.8 Skattepliktig vinst som ska beskattas i tjänst
(max 5 090 000 kr)

=

632

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 22.

Beräkning av vinst som beskattas i KAPITAL
633

2.9 Vinst enligt p. 2.3 ovan

+

2.10 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 2.8
(max 5 090 000 kr)

-

2.11 Vinst i inkomstslaget kapital

=

638
678

Vinst i p. 2.11 som ryms inom sparat utdelningsutrymme beskattas till 2/3 i
inkomstslaget kapital. Resterande del beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital.
2.12 Belopp enligt p. 2.7a eller 2.7b x 2/3. Om beloppet är större
än vinsten i p. 2.11 tas istället 2/3 av vinsten i p. 2.11 upp.

679

+
699

2.13 Resterande vinst (p. 2.11 minus p. 2.7a eller 2.7b)
(beloppet kan inte bli lägre än 0 kr)

+

2.14 Vinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital

=

731

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 54.
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