Kvalificerade andelar

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

Du som har kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska lämna
den här blanketten. Om dina andelar är onoterade och inte är
kvalificerade ska du i stället fylla i blankett K12. Har du konvertibler, vinstandelsbevis, optioner m.m. som är kvalificerade ska
du fylla i blankett K10A.
För en närmare beskrivning, se broschyren Skatteregler för
delägare i fåmansföretag, SKV 292. Belopp anges i hela krontal.

2011

Fåmansföretag
Inkomstår

K10

39 Datum då blanketten fylls i

2010

Delägarens namn

Personnummer

Företagets namn

480 Organisationsnummer

A. Utdelning på kvalificerade aktier/andelar
Vid beräkning av skatt på utdelning och sparat utdelningsutrymme ska du välja om du vill använda dig av
Förenklingsregeln (på sidan 1) eller Huvudregeln (på sidan 2). Sätt kryss för vilken regel du vill använda dig av.
404

405

Jag väljer att tillämpa Alternativ 1 - Förenklingsregeln (sid. 1)

Jag väljer att tillämpa Alternativ 2 - Huvudregeln (sid. 2)

1. Alternativ 1 - Förenklingsregeln
Beräkning av gränsbelopp
410

1.1 Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Antal ägda andelar vid årets ingång
127 250 kr X
Totala antalet andelar vid årets ingång

+

1.2 Sparat utdelningsutrymme från föregående år x 106,20 %

+

1.3 Gränsbelopp enligt förenklingsregeln
1.4 Vid avyttring eller gåva innan utdelningstillfället (eller då
utdelning inte sker avyttringsåret): gränsbelopp som är
hänförligt till de överlåtna andelarna

=

1.5 Gränsbelopp att utnyttja vid p. 1.7

=

411
412
611

612

Beräkning av den utdelning som ska beskattas i TJÄNST och sparat utdelningsutrymme
413

1.6 Utdelning

+

1.7 Gränsbeloppet enligt p. 1.5 ovan*

-

414

1.8 Utdelning som beskattas i tjänst

1.9 Sparat utdelningsutrymme

415

Om beloppet är positivt ska det
beskattas i inkomstslaget tjänst
och förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 22 samt p. 1.13 nedan.

416

Om beloppet är negativt sparas
det och kan användas vid beräkning av gränsbeloppet nästa år
(eller vid vinstberäkning i år om
utdelning skett innan avyttringen).

(+) =

(-) =
417

1.10 Vid delavyttring eller gåva efter utdelningstillfället:
sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till de
överlåtna andelarna enligt p. 3.7a

-

1.11 Sparat utdelningsutrymme till nästa år

=
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Beräkning av den utdelning som ska beskattas i KAPITAL
1.12 Utdelning

+

01

1.13 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 1.8 ovan

-

22

1.14 I år utnyttjat sparat lättnadsutrymme

-

2110

418

1.15 Utdelning i kapital (beloppet kan inte bli lägre än 0 kr)

=

1.16 Utdelning som ska tas upp i kapital; beloppet i p. 1.15 x 2/3

=

419
425
426

SKV

427

K10

428

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 50.

* Om sparat lättnadsutrymme är högre än gränsbeloppet se broschyren Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292).
www.skatteverket.se
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Delägarens personnummer

2. Alternativ 2 - Huvudregeln
Beräkning av gränsbelopp
430

2.1 Omkostnadsbelopp vid årets ingång (alternativt omräknat
omkostnadsbelopp) x 12,20 %

+

2.2 Lönebaserat utrymme enligt p. 2.13 nedan

+

2.3 Sparat utdelningsutrymme från föregående år x 106,20 %

+

2.4 Gränsbelopp enligt huvudregeln
2.5 Vid avyttring eller gåva innan utdelningstillfället (eller då
utdelning inte sker avyttringsåret): gränsbelopp som är
hänförligt till de överlåtna andelarna

=

2.6 Gränsbelopp att utnyttja vid p. 2.15

=

431
432
433
613

614

Beräkning av lönebaserat utrymme
Lönebaserat utrymme får beräknas bara av den som uppfyller det s.k. lönekravet. Se beräkning sidan 4.
2.7 Kontant ersättning till arbetstagare under 2009 (ersättningar
som täcks av statliga lönebidrag ska inte räknas med)

434

+
435

2.8 Kontant ersättning under 2009 till arbetstagare i dotterföretag
(ersättningar som täcks av statliga lönebidrag ska inte räknas
med) i förhållande till ägd andel och innehavstid under 2009

+

2.9 Löneunderlag

=

436

437

2.10 Löneunderlag enligt p. 2.9

438

X 25 %

+
465

439

2.11 Löneunderlag enligt p. 2.9 (
X 25 % (beloppet kan inte bli lägre än 0 kr)

- 3 054 000 kr)

+
466

=

2.12 Företagets lönebaserade utrymme
2.13 Ditt lönebaserade utrymme

467

X

Antal ägda andelar
vid årets ingång
Totala antalet andelar
vid årets ingång

468

=

Beloppet förs till p. 2.2 ovan.

Beräkning av den utdelning som ska beskattas i TJÄNST och sparat utdelningsutrymme
469

2.14 Utdelning

+

2.15 Gränsbeloppet enligt p. 2.6 ovan*

-

470
471

2.16 Utdelning som beskattas i tjänst

(+) =

2.17 Sparat utdelningsutrymme

(-) =

472
473

2.18 Vid delavyttring eller gåva efter utdelningstillfället:
sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till de
överlåtna andelarna enligt p. 3.7a

-

2.19 Sparat utdelningsutrymme till nästa år

=

Om beloppet är positivt ska det beskattas i inkomstslaget tjänst och
förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 22 samt p. 2.21 nedan.
Om beloppet är negativt sparas
det och kan användas vid beräkning av gränsbeloppet nästa år
(eller vid vinstberäkning i år om
utdelning skett innan avyttringen).
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474

Beräkning av den utdelning som ska beskattas i KAPITAL

02

+

22

2.21 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 2.16 ovan

-

2110

643

2.20 Utdelning

2.22 I år utnyttjat sparat lättnadsutrymme

-

2.23 Utdelning i kapital (beloppet kan inte bli lägre än 0 kr)

=

644

SKV

645
646
647
Förs till Inkomstdeklaration
1 ruta 50.
=
2.24 Utdelning som ska tas upp i kapital; beloppet i p. 2.23 x 2/3
* Om sparat lättnadsutrymme är högre än gränsbeloppet se broschyren Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292).
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B. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag
Beräkning av vinst/förlust
Antal sålda andelar 649

Försäljningsdatum 650
492

3.1 Ersättning minus utgifter för avyttring

+

3.2 Verkligt omkostnadsbelopp

-

406
651

3.3 Vinst

(+) =

3.4a Förlust

(-) =

Om vinst fortsätt vid p. 3.5 nedan.

654
655

3.4b Förlust i p. 3.4a x 2/3

=

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 81.

Beräkning av vinst som beskattas i TJÄNST
657

3.5 Ersättning minus utgifter för avyttring (samma som p. 3.1 ovan)

+

3.6 Omkostnadsbelopp (alternativt omräknat omkostnadsbelopp)

-

658
659

3.7a Om utdelning erhållits under året och innan avyttring:
sparat utdelningsutrymme enligt p. 1.9 eller 2.17 ovan,
till den del det hör till de överlåtna andelarna *

-

3.7b Om utdelning erhållits efter delavyttring eller utdelning inte
erhållits under året: gränsbelopp enligt p. 1.4 eller 2.5 *

-

3.8 Skattepliktig vinst som ska beskattas i tjänst (max 5 110 000 kr)

=

664
665

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 22.

Beräkning av vinst som beskattas i KAPITAL
666

3.9 Vinst enligt p. 3.3 ovan

+

3.10 Belopp som beskattas i tjänst enligt p. 3.8 (max 5 110 000 kr)

-

3.11 Vinst i inkomstslaget kapital

=

667
668

Vinst i p. 3.11 som ryms inom sparat utdelningsutrymme beskattas till 2/3 i inkomstslaget kapital.
Resterande del beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital.
3.12 Belopp enligt p. 3.7a eller 3.7b. Om beloppet är större än
vinsten i p. 3.11 tas istället vinsten i p. 3.11 upp *

669

+
688

3.13 I år utnyttjat sparat lättnadsutrymme, till den del det hör till
de överlåtna andelarna
3.14 Belopp efter utnyttjat sparat lättnadsutrymme
(beloppet kan inte bli lägre än 0 kr)

-

3.15 Beloppet i p. 3.14 x 2/3

+

3.16 Resterande vinst (p. 3.11 minus p. 3.12)

+

3.17 Vinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital

=

689

=

736
737

Förs till Inkomstdeklaration 1
ruta 54.

* Om sparat lättnadsutrymme är högre än det uppräknade sparade utdelningsutrymmet se broschyren
Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292).

Försäljning av mottagna (tillbytta) andelar
691

Den i avsnitt B redovisade överlåtelsen avser avyttring (ej efterföljande byte) av andelar som har förvärvats genom andelsbyte

SKV

2110

22

03
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690
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Delägarens personnummer

C. Lönekrav - lönebaserat utrymme
Lönebaserat utrymme får beräknas om du eller någon närstående, under 2009 erhållit kontant
ersättning från företaget och dess dotterföretag som uppgår till minst 509 000 kr. Lönebaserat
utrymme får också beräknas om du eller någon närstående, under 2009 fått kontant ersättning
som uppgår till minst 305 400 kr med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta
ersättningen i företaget och dess dotterföretag.

1. Lönekravet uppfylls av närstående
Om lönekravet uppfylls av närstående ange personnummer 700

2. Lönekravet uppfylls genom eget löneuttag
701

4.1 Din kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag under 2009
702

4.2 Sammanlagd kontant ersättning i företaget och dess dotterföretag under 2009
703

4.3 (5% x

704

) + 305 400 kr =
p. 4.2

4.4 Lönekrav

714

716

måste vara lika med eller större än
p. 4.1

Om löneuttag enligt ovan
gjorts i dotterföretag

eller 509 000 kr
p. 4.3

Organisationsnummer

717 Organisationsnummer

719 Organisationsnummer

732

D. Omräknat omkostnadsbelopp
Om du vid punkterna 2.1 och 3.6 använt dig av omräknat omkostnadsbelopp anger du här hur det omräknade omkostnadsbeloppet har beräknats. För att räkna fram ditt omräknade omkostnadsbelopp kan du ta hjälp av Skatteverkets
hjälpblankett SKV 2110b som finns i broschyren Skatteregler för delägare i fåmansföretag - med deklarationsanvisningar, SKV 292 eller att hämta på www.skatteverket.se.
692

5.1 Det omräknade omkostnadsbeloppet har beräknats enligt Indexregeln (andelar anskaffade före 1990)
693

SKV

2110

22

04

W 10-10

5.2 Det omräknade omkostnadsbeloppet har beräknats enligt Kapitalunderlagsregeln (andelar anskaffade före 1992)

K10-4

