
Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 

Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i 
handelbolagsform.  

Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna inkomstdeklaration och momsdeklaration 
utifrån bolagets bokföring. Inkomstdeklaration 4 (INK4) heter blanketten. Den har tre 
underbilagor, i bilaga INK4R redovisas bolagets balans- och resultaträkning, i bilaga INK4S 
görs skattemässiga justeringar och i bilagaINK4DU redovisas delägarnas andel av 
överskott/underskott samt egna insättningar/uttag under året. 

Delägaren Lena Hansson ska i en bilaga till sin inkomstdeklaration 1(INK1) redovisa sin 
andel av handelsbolagets överskott/underskott. Blanketten heter N3A. Där kan Lena också 
göra avdrag för kostnader för arbetsrum, traktamente och resor med egen bil eller andra 
avdragsgilla kostnader som inte ingår i handelsbolagets bokföring. Dessa avdrag redovisas på 
blankett N3A, rad 806. 

Royaltyersättning eller liknande ersättningar som hör till den verksamhet som bedrivs i 
handelsbolaget, men som inte bokförts där som en inkomst, ska redovisas på rad 816. 

På N3A görs också avsättningar eller återföringar från periodiseringsfond och expansionsfond 
samt avdrag för pensionssparande. Avstämning av egenavgifter samt beräkning av årets 
avdrag för egenavgifter görs också på blankett N3A. 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Krukmakeriet Krukan HB 
RESULTATRÄKNING 

Blankett 
Intäkter enl. bokföringen INK4R 
Text konto belopp moms 
försäljning butik 3041 950 000 237 500 3.1 
Café-försäljning 3052 350 000 42 000 3.1 
kurser/utbildning 3241 195 000 48 750 3.1 
övriga intäkter 3241 85 000 21 250 3.4 
Summa intäkter 1 580 000 349 500 

Kostnader enl. bokföringen 
Text konto belopp moms 
material 4010 425 000 106 250 3.5 
lagerförändring 4950 37 500 0 3.2 
cafévaror 4011 175 000 43 750 3.5 
kursmaterial 4012 35 000 8 750 3.5 
lokalhyra 5010 144 000 36 000 3.7 
övriga lokalkostnader 5090 38 500 9 625 3.7 
förbrukningsinventarier 5610 12 000 3 000 3.7 
förbrukningsmaterial 5640 16 500 510 3.7 
resor/Logi 5800 29 500 4 125 3.7 
annonser/marknadsföring 5910 36 000 9 000 3.7 
katalog, prislistor 6010 9 500 1 140 3.7 
kontorsmaterial 6110 19 500 800 3.7 
telefon/Porto 6210 18 500 4 875 3.7 
försäkringar 6310 12 000 0 3.7 
övriga administrativa kostnader 6991 35 000 8 750 3.7 
ej avdragsilla kostnader 6992 2 500 0 3.7 
lön anställda 7010 144 000 0 3.8 
sociala avgifter anställda 7510 45 245 0 3.8 
räntor lån 8400 4 500 0 3.16 
värdeminskning inventarier 7832 15 000 0 3.9 
summa kostnader 1 254 745 236 575 

överskott 325 255 112 925 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Krukmakeriet Krukan HB 
BALANSRÄKNING 

Tillgångar enligt bokföringen Blankett 

Inventarier belopp INK4R 
ugn 125 000 2.4 

Lager 
lager varor och material 165 000 2.10 

Kundfordringar 
obetalda fakturor till kund 35 000 2.13 

Övriga fordringar 
förutbetalda kostnader 17 500 2.15 

Kassa/Bank 
konto SEB 62 680 2.17 
Summa tillgångar 405 180 

Skulder 
Låneskuld 
lån för ugninköp 125 000 2.29 

Leverantörsskulder 
Obetalda fakturor på inköp 48 000 2.32 

Övriga skulder 
skatt/soc. avg. anställda 19 000 2.23 
moms 112 925 2.23 

Eget kapital 
egna insatser 50 000 2.18 
egen insättning under året 25 000 2.19 
egna uttag under året -300 000 
årets överskott 325 255 2.20 
Summa skulder/eget kapital 405 180 

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden



Inkomstdeklaration 4
Handelsbolag
Organisationsnummer

Fr.o.m. T.o.m.

M

Räkenskapsår

Datum när blanketten fylls i

Namn (firma), adress

Inläsningscentralen

Inkomstdeklaration 4 + bilagor

FE 8000 
107 75 Stockholm 

Skatteverket

0771-567 567

Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294. 
Ange belopp i hela kronor.

Inkomstdeklaration

Underlag för särskild löneskatt

1.1 Underlag för särskild löne- 
      skatt på pensionskostnader

1.2 Negativt underlag för sär-
      skild löneskatt på pensions- 
      kostnader

Underlag för avkastningsskatt
1.3 a Underlag för avkastnings- 
         skatt 15 %  Försäkrings- 
         företag m.fl. samt 
         Avsatt till pensioner

1.3 b Underlag för avkastnings- 
         skatt 15 %  Utländska 
         pensionsförsäkringar

1.4 a Underlag för avkastnings- 
         skatt 30 %  Försäkrings- 
         företag m.fl.

1.4 b Underlag för avkastnings- 
         skatt 30 %  Utländska 
         kapitalförsäkringar

Underlag för fastighetsavgift

1.5 Småhus/ 
      ägarlägenhet

hel avgift

halv avgift

1.6 Hyreshus,
      bostäder

hel avgift

halv avgift

Underlag för fastighetsskatt

1.7 Småhus/ägarlägenhet:
        tomtmark, byggnad 
        under uppförande

1.8 Hyreshus: tomtmark,
        bostäder under
        uppförande

1.9 Hyreshus: lokaler

1.10 Industri/elproduktions-
        enhet, värmekraftverk
       (utom vindkraftverk)

1.11 Elproduktionsenhet,
        vattenkraftverk 

1.12 Elproduktionsenhet,
        vindkraftverk

Underskrift

Behörig firmatecknares namnteckning

Namnförtydligande Telefonnummer
Glöm inte att sätta kryss i aktuella rutor 
i avsnittet Upplysningar i INK4S

www.skatteverket.se

För handelsbolag som är skyldigt att lämna inkomstdeklaration.

Upplysningar

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

969717-0000

2018-01-01 2018-12-31

INK4M-1-28-2018P4

Krukmakeriet Krukan HB
Lervägen 15
118 53 Leråker

Lena Hanssson

Lena Hansson



4.1 Årets resultat, vinst +

4.2 Årets resultat, förlust -
4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av

a. Nedskrivning av finansiella tillgångar +

+b. Andra bokförda kostnader

4.4 Kostnader som ska dras av men som
      inte ingår i det redovisade resultatet

-

b. Andra ej bokförda kostnader -

a. Skogs-/substansminskningsavdrag
(specificeras på blankett N8)

4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp

a. Ackordsvinster -

b. Andra bokförda intäkter -
4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte
      ingår i det redovisade resultatet

a. Återföringar av värdeminskningsav- 
    drag m.m. vid avyttring av fastighet 

(skogs- och substansminskningsav- 
    drag specificeras på N8) +

b. Beräknad schablonintäkt på
fondandelar ägda vid ingången
av kalenderåret +

+c. Andra ej bokförda intäkter

4.7 Delägarnas förmåner och andra uttagna
      varor och tjänster 

-Bokförd intäkt av gjorda uttag

4.8 Andel i handelsbolag (inkl. avyttring)

a. Bokförd intäkt/vinst

b. Skattemässigt överskott enligt N3B

c. Bokförd kostnad/förlust

d. Skattemässigt underskott enligt N3B

-

+

+

-

4.9 Skattemässig justering av bokfört
      resultat för avskrivning på byggnader
      och annan fast egendom samt vid 
      restvärdesavskrivning på maskiner
      och inventarier

+

-
4.10 Bokfört resultat avyttrad fastighet/ 
        bostadsrätt

a. Bokförd vinst

b. Bokförd förlust

-

+
4.11 Bokfört resultat avyttrade värdepapper 
        och handelsbolagsandelar

a. Bokförd vinst

b. Bokförd förlust

-

+

4.12 Överskott
 Beloppet fördelas på bilaga Del- 

        ägaruppgifter från handelsbolag (+) =

4.13 Underskott
        Beloppet fördelas på bilaga Del- 
        ägaruppgifter från handelsbolag (-) =

Övriga uppgifter

4.14 Årets begärda och tidigare års medgivna
        värdeminskningsavdrag på byggnader
        som finns kvar vid beskattningsårets
        utgång

4.15 Årets begärda och tidigare års med- 
        givna värdeminskningsavdrag på
        markanläggningar som finns kvar
        vid beskattningsårets utgång

Upplysningar

Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av 
årsbokslutet/årsredovisningen

Ja Nej

Årsredovisningen har varit föremål för revision 

Ja Nej

Kryssa här om inget underlag ska 
fastställas för de skatter och avgifter 
som framgår av huvudblanketten (sid. 1)

Övriga upplysningar kan endast lämnas i 
separat skrivelse. Kryssa här om övriga 
upplysningar har lämnats (exempelvis 
begäran om avräkning av utländsk skatt)

INK4SSkattemässiga justeringar

Särskilda uppgifter

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

2018-01-01 2018-12-31 969717-0000

325 246

2 500

327 746

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

X

X

INK4SM-1-28-2018P4

X



Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

2.1 Koncessioner, patent, licenser, 
      varumärken, hyresrätter, goodwill
      och liknande rättigheter

2.2 Förskott avseende immateriella
      anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
2.3 Byggnader och mark

2.4 Maskiner, inventarier och övriga
      materiella anläggningstillgångar 

2.5 Förbättringsutgifter på annans
      fastighet

2.6 Pågående nyanläggningar och
      förskott avseende materiella
      anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 

2.7 Andelar i koncern-, intresse- 
      och gemensamt styrda företag

2.8 Fordringar hos koncern-, intresse- 
      och gemensamt styrda företag

2.9 Lån till delägare eller närstående

2.10 Andra finansiella anläggnings- 
        tillgångar

Omsättningstillgångar

2.11 Lagertillgångar

2.12 Pågående arbeten för annans
        räkning

2.13 Förskott till leverantör

Kortfristiga fordringar 

2.14 Kundfordringar

2.15 Övriga fordringar

2.16 Förutbetalda kostnader och 
        upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar 
2.17 Övriga kortfristiga placeringar

2.18 Kassa, bank och redovisnings- 
        medel 

Eget kapital

2.19 Ingående kapital (vid kapitalbrist 
        anges minus)

2.20 Delägarnas nettouttag (-)
        nettotillskott (+)

Obeskattade reserver och avsättningar
Obeskattade reserver 
2.24 Ackumulerade överavskrivningar

2.25 Övriga obeskattade reserver

2.26 Avsättningar för pensioner och 
        liknande förpliktelser enligt lag 
        (1967:531) om tryggande av 
        pensionsutfästelse m.m.

2.27 Övriga avsättningar för pensioner
        och liknande förpliktelser

2.28 Övriga avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder 

2.29 Skulder till koncern-, intresse- 
        och gemensamt styrda företag

2.30 Övriga skulder

Kortfristiga skulder 
2.31 Förskott från kunder

2.35 Övriga skulder 

2.32 Pågående arbeten för annans
        räkning

2.33 Leverantörsskulder

2.34 Skatteskulder

2.36 Upplupna kostnader och förut- 
        betalda intäkter

Balansräkning

Avsättningar

2.21 Årets redovisade vinst (+)

2.22 Årets redovisade förlust (-)

2.23 Utgående kapital = (+/-)

INK4RRäkenskapsschema
Särskilda uppgifter

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

969717-0000

125 000

165 000

35 000

17 500

62 680

50 000

-275 000

325 255

100 255

125 000

48 000

131 925

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

2018-01-01 2018-12-31

INK4RM-1-28-2018P4



Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Datum när blanketten fylls i

Resultaträkning

3.1 Nettoomsättning +

3.2 Förändring av lager av produkter i
      arbete, färdiga varor och pågående
      arbete för annans räkning

+

-

3.3 Aktiverat arbete för egen räkning +

3.4 Övriga rörelseintäkter +

3.5 Råvaror och förnödenheter -

3.6 Handelsvaror -

3.7 Övriga externa kostnader -

3.8 Personalkostnader -

3.9 Av- och nedskrivningar av materiella 
     och immateriella anläggningstillgångar -

3.10 Övriga rörelsekostnader -

3.11 Resultat från andelar i koncernföretag

+

-

3.12 Resultat från andelar i intresseföretag 
        och gemensamt styrda företag

+

-

3.13 Resultat från övriga finansiella
        anläggningstillgångar

+

-

3.14 Övriga ränteintäkter och liknande
         resultatposter +

3.15 Nedskrivningar av finansiella anlägg- 
        ningstillgångar och kortfristiga
        placeringar -

3.16 Räntekostnader och liknande
        resultatposter -

3.17 Bokslutsdispositioner (t.ex. förändring 
        av överavskrivningar)

+

-

3.18 Årets resultat, vinst (flyttas till
p. 4.1) =

3.19 Årets resultat, förlust (flyttas till
p. 4.2) =

(+)

(-)

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

1 495 000

37 500

85 000

635 000

373 500

15 000

4 500

325 246

Organisationsnummer 

969717-0000

189 254

2018-01-01 2018-12-31

INK4RM-2-28-2018P4



Uppgifter för redovisning av Delägaruppgifter från handelsbolag
(Lämnar du fler INK4DU bilagor numreras bilagorna vid Numrering vid flera delägaruppgifter)

Person-/organisationsnr Delägarens överskott Delägarens underskott Delägarens tillskott Delägarens uttag
Andel avdrag
arbetsgivaravgift *

* Har bolaget gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna (regional nedsättning) för
bolagets anställda ska uppgift lämnas om delägarens andel av detta avdrag.

INK4DU
Delägaruppgifter

Handelsbolag

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

Numrering vid flera delägaruppgifter

2018-01-01 2018-12-31 969717-0000

511125-0000

620409-0000

152 755

174 991 25 000

120 000

180 000

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

INK4DUM-1-28-2018P4



www.skatteverket.se

Inkomstdeklaration  1     2019
Inkomståret 2018

På skatteverket.se får du svar 
på de flesta av dina frågor.

OBS! Har du fått en förifylld inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 
Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp.

Senast den 2 maj 2019 
ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

M

Person-/organisationsnummer

Inläsningscentralen
Inkomstdeklaration 1 
FE 8000 
107 75 Stockholm

Namn och adress

Inkomster - Tjänst Ange belopp i hela kronor

1.1Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

1.2Kostnadsersättningar

1.3Allmän pension och tjänstepension m.m.

1.4Privat pension och livränta

1.5Andra inkomster som inte är pensions- 
grundande

1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du 
själv ska betala egenavgifter för

1.7 Inkomst från bilaga K10, K10A och K13

Avdrag - Tjänst
2.1Resor till och från arbetet 

Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 11 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

2.2Tjänsteresor

2.3Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor

2.4Övriga utgifter 
Du får avdrag endast för den del som 
överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.

Allmänna avdrag

3.1Socialförsäkringsavgifter enligt 
EU-förordningen m.m.

Skattereduktioner

4.1 Rotarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.2 Rutarbete enligt meddelande eller 
som förmån

4.3 Underlag för skattereduktion för 
förnybar el. Ange antal kilowattimmar.

Underlag för fastighetsavgift Ange belopp i hela kronor

5.1 Småhus/ägarlägenhet hel avgift   0,75 %

5.2 Småhus/ägarlägenhet halv avgift 0,375 %

Underlag för fastighetsskatt

6.1 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, 
byggnad under uppförande 1,0 %

Inkomster - Kapital Ange belopp i hela kronor

7.1Schablonintäkter

7.2Ränteinkomster, utdelningar, vinst från 
bilaga K4 avsnitt C m.m.

7.3Överskott vid uthyrning av privatbostad

7.4Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga
K4 avsnitt A och B, K9 avsnitt B, K10, 
K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.

7.5Vinst ej marknadsnoterade fondandelar 
m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K9
avsnitt B, K12 avsnitt C och K15A/B m.m.

7.6Vinst från bilaga K5 och K6. 
Återfört uppskov från bilaga K2.

Vinst från bilaga K7 och K87.7

Avdrag - Kapital

8.1Ränteutgifter m.m. Förlust från bilaga 
K4 avsnitt C m.m.

8.3Förlust fondandelar m.m. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K9 avsnitt 
B, K10, K12 avsnitt B och K13.

8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. 
Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K9 avsnitt 
B, K10A, K12 avsnitt C och K15A/B.

8.5Förlust från bilaga K5 och K6

8.6Förlust från bilaga K7 och K8

8.7Investeraravdrag från bilaga K11

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring

9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring

Lena Hansson
Lervägen 15
118 53 Leråker

620409-2222

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

INK1M-1-27-2018P4

Lena Hansson är keramiker och 
hälftenägare till en keramisk verkstad 
som drivs i handelsbolagsform



Person-/organisationsnummer

2019Punkt 10-16 gäller enbart näringsverksamhet

Näringsverksamhet

10.1 Överskott av
aktiv näringsverk- 
samhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.2 Underskott av 
aktiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.3 Överskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.4 Underskott av 
passiv närings- 
verksamhet

Belopp från NE Belopp från N3A

10.5 Inkomster för vilka
uppdragsgivare
ska betala social- 
avgifter

Bruttoinkomst Kostnader

10.6 Underlag för sär- 
skild löneskatt på 
pensionskost-
nader

Eget Anställdas

10.7 Underlag för avkastningsskatt på 
pensionskostnader

Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).

Negativ räntefördelning 
Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).

11.2

Underlag för expansionsfondsskatt

12.1 Ökning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).

Minskning av expansionsfond 
Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).

12.2

Nedsättning av egenavgifter

13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast 
näringsverksamhet i stödområde

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet 

som du får kvitta mot förvärvsinkomst 
Underskott som du redovisar här ska 
inte redovisas vid punkt 10.2

Underlag för fastighetsavgift

15.1 Hyreshus: bostäder   0,3 %

15.2 Hyreshus: bostäder 0,15 %

Underlag för fastighetsskatt

16.1 Hyreshus: tomtmark, 
bostäder under uppförande           0,4 %

16.2 Hyreshus: lokaler 1,0 %

16.3 Industri och elproduktionsenhet, 
värmekraftverk 0,5 %

16.4 Elproduktionsenhet:
vattenkraftverk 1,6 %

16.5 Elproduktionsenhet:
vindkraftverk 0,2 %

Kryssa här om din näringsverksamhet 
har upphört under 2018

Underskrift
Namnteckning Telefonnummer

Övriga upplysningar

Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, 
hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, 
adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet.
Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har 
fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär 
ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor digitalt.

Övrigt

INK1M-2-27-2018P4

620409-2222

172 519

18 000

14 734

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

Lena Hanssson



Andel i handelsbolag
Fysisk person och dödsbo

Jag har drivit 
passiv näringsverksamhet

Delägarens namn

N3A

Blanketten ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som 
är delägare i handelsbolag. Ange belopp i hela kronor.

Datum när blanketten fylls i

Lena Hansson 
Handelsbolagets namn (firma)

Personnummer

T.o.m.Fr.o.m.

Räkenskapsår

Beräkning av resultat

1. Min andel av bolagets överskott

2. Min andel av bolagets underskott

3. Förmånsvärdet av fri bil

4. Övriga förmåner och uttag av varor
och tjänster

+

-

+

+

+

6. Avyttring av värdepapper och andelar
i handelsbolag

b. Min andel av kapitalförlust som
ska dras av

a. Min andel av kapitalvinst som ska
    tas upp till beskattning

-

+

5. Övriga justeringar av redovisat resultat

b. Kostnadsposter, t.ex. privata
intäkter som bokförts som intäkt
i handelsbolaget

a. Intäktsposter, t.ex. privata kostnader
som bokförts som kostnad i handels- 

    bolaget

-

7. Vid överlåtelse av andel i handels- 
    bolag: Vinst som beskattas i närings- 
    verksamhet enligt blankett K15B +

8. Outnyttjat underskott från tidigare år
som ska påverka anskaffningsutgiften -

9. Uppskov med vinst enligt blankett N4 -

10. Återfört uppskov av vinst enligt
blankett N4 +

11. Inkomst som ska
påverka anskaff- 

      ningsutgiften

Överskott/Underskott (+/-)

-

Överskott/Underskott (+/-)

15. Positiv räntefördelning enligt p. 45
dock högst överskott vid p. 14.
Beloppet förs till INK11 p. 11.1

-

12. Outnyttjat underskott från tidigare
år som inte ska påverka anskaff- 

      ningsutgiften

-

13. Kostnader för resor mellan bostad
och arbetsplats samt andra egna
kostnader för bolagets verksamhet

14. Inkomst före
räntefördelning

16. Negativ räntefördelning enligt p. 44
Beloppet förs till INK11 p. 11.2 +

1 Inkomstdeklaration 1.

=

=

17. Återföring av periodiseringsfond +

18. Inkomst före avsättning
till periodiseringsfond

Överskott/Underskott (+/-)

19. Avsättning till periodiseringsfond, dock
högst 30 % av överskott vid p. 18. -

20. Inkomst före avsättning
till expansionsfond

Överskott/Underskott (+/-)

-

21. Ökning av expansionsfond, dock
högst överskott vid p. 20 eller
positivt kapitalunderlag enligt p. 53.
Beloppet förs till INK11 p. 12.1

22. Minskning av expansionsfond.
Beloppet förs till INK11 p.12.2 +

23. Egen pensionsförsäkringspremie i
näringsverksamheten. Beloppet
förs till INK11 p. 10.6 "Eget" -

24. Beräknad särskild löneskatt (24,26 %) på
ovanstående pensionsförsäkringspremie -

25. Medgivna avdrag för egenavgifter och
särskild löneskatt föregående beskattningsår +

26. Påförda egenavgifter och särskild
löneskatt föregående beskattningsår -

27. Avgiftsunderlag för
egenavgifter och sär- 

      skild löneskatt på för- 
      värvsinkomster

Överskott/Underskott (+/-)

28. Årets beräknade avdrag för egen- 
      avgifter och särskild löneskatt på 

förvärvsinkomster -

29. Sjukpenning som hör till denna
näringsverksamhet +

30. Resultat

Överskott överförs till INK11,
p. 10.1 eller 10.3

Underskott

(+)

(-)

=

=
31a. Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller
        nystartad näringsverksamhet utnyttjat 
        underskott (för även beloppet till p. 14.1 
        i INK11). +
31b. Underskott som utnyttjats i kapital. 
        Vinst vid avyttring av näringsfastighet/ 
        näringsbostadsrätt och underskott i
        andelshus +

=(-)
32. Kvarvarande underskott.

Överförs till INK11, p. 10.2 eller 10.4.

=

=

=

Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, www.skatteverket.se
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Krukmakeriet Krukan HB

620409-2222 
Organisationsnummer 

969717-0000

175 000
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14 734

247 391
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4 366

247 391

54 500

49 500

230 025

57 506

172 519
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Personnummer

33. Positiv justerad anskaffningsutgift
      vid beskattningsårets ingång

34. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång

35. Icke varaktiga kapitaltillskott till
handelsbolaget under föregående be- 

      skattningsår (exklusive tillskott vid bil- 
      dande av bolaget)

36. Ränteförmånligt lån från
handelsbolaget till delägaren
under beskattningsåret

+

-

-

-

Kapitalunderlag för räntefördelning

37. Ständig övergångspost vid 1995
års taxering +

38. Sparat fördelningsbelopp från före- 
      gående beskattningsår +

39. Kapitalunderlag =(+/-)

40. Positivt kapitalunderlag enligt p. 39
multiplicerat med 6,49 %
(= positivt fördelningsbelopp) 2 =

=

42. Sparat fördelningsbelopp
från föregående beskattningsår +

41. Negativt kapitalunderlag enligt p. 39
multiplicerat med 1,50 %
(= negativt fördelningsbelopp) 2

Summa fördelningsbelopp

43. Positivt belopp

44. Negativt belopp

(+)

(-)

=

=

45. Utnyttjat positivt fördelningsbelopp
vid p. 15 -

(+) =

46. Eventuellt kvarvarande positivt
räntefördelningsbelopp som sparas
till nästa års deklaration

2 Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller
   understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte
   är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad.

Kapitalunderlag för expansionsfond

+

47. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång före
ändring pga. expansionsfond
enligt p. 79

-

48. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång före
ändring pga. expansionsfond
enligt p. 79

-

49. Icke varaktiga kapitaltillskott till handels- 
      bolaget under beskattningsåret

(exklusive tillskott vid bildande av bolaget)

50. Ränteförmånligt lån från handelsbolaget
till delägaren under beskattningsåret -

51. Ständig övergångspost vid 1995 års
taxering +

+

52. Minskning av expansionsfond som kvittats
mot underskott vid p. 55 och som medfört
att underskottet anses utnyttjat vid p. 76

53. Beskattningsårets kapitalunderlag
för expansionsfond =(+/-)

Underskott som påverkar anskaffningsutgiften

54. Underskott vid p. 11 -
55. Negativ räntefördelning enligt p. 16,

återföring av periodiseringsfond enligt
p. 17, minskning av expansionsfond
enligt p. 22 (i nu nämnd ordning) dock
högst negativt belopp vid p. 54 +

56. Summan av p. 54
och 55

Underskott

-

57. Om summan av p. 12,13, 23-26, 28 och
29 är positiv förs summan in här, dock
högst negativt belopp vid p. 56 +

58. Summan av p. 56
och 57

Underskott

-

59. Utnyttjat underskott vid p. 31b, dock
högst negativt belopp vid p. 58 +

60. Summan av p. 58
och 59

Underskott

-

61. Utnyttjat underskott vid p. 31a, dock
högst negativt belopp vid p. 60 +

62. Underskott att dras av
nästa år vid p. 8

Underskott

-

Underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften

63. Underskott vid p. 30 -

64. Summan av utnyttjade underskott enligt
p. 59 och 61 ovan +

+

65. Kvarvarande utnyttjade underskott
(belopp vid p. 31a och b minus
utnyttjat belopp vid p. 59 och 61)

66. Underskott enligt p. 62 ovan +

67. Underskott att dras av
nästa år vid p. 12

Underskott

-

620409-2222

235 000

235 000

15 251

14 734

517

342 125

342 125

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden

15 251
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Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag

68. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång/
ersättning om andelen förvärvats
under beskattningsåret +

69. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets ingång -

70. Min skattepliktiga inkomst enligt p.11
(om överskott) m.m. +

71. Mina tillskott enligt bilaga INK4DU 3
samt privata intäkter vid p. 5b +

72. Mina ej bokförda uttag från bolaget
avseende under p. 3-4 upptagna
förmåner -

73. Mina övriga uttag enligt bilaga
INK4DU 3 samt privata kostnader
vid p. 5a m.m. -

74. Årets avsättning till periodiserings- 
      fond enligt p. 19 -

75. Årets återföring av periodiserings- 
      fond enligt p. 17 +

76. Utnyttjat underskott under p. 55,
57 och 61 -

77. Skattepliktig vinst på fastighet,
bostadsrätt m.m. +

78. Avdragsgill förlust på fastighet,
bostadsrätt m.m -

79. Justerad anskaffningsutgift före
expansionsfond =(+/-)

80. Ökning av expansionsfond enligt
p. 21 -

81. Expansionsfondsskatt att betala,
22 % på beloppet vid p. 80 +

82. Minskning av expansionsfond
enligt p. 22 +

83. Expansionsfondsskatt att tillgodo- 
      föras på minskning av expansions- 
      fond, 22 % av beloppet vid p. 82 -

84. Positiv justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång/
avyttringstidpunkten =(+)

85. Negativ justerad anskaffningsutgift
vid beskattningsårets utgång/avytt- 

      ringstidpunkten =(-)

3 Bilaga "Delägaruppgifter" till Inkomstdeklaration 4.
4 Inkomstdeklaration 1.

 Ja

Expansionsfond

86. Expansionsfond vid årets ingång +

87. Ökning av expansionsfond enligt p. 21 +

88. Minskning av expansionsfond enligt p. 22 -

89. Expansionsfond vid årets utgång =

Övriga uppgifter

1. Har du fått ersättning från handels-
    bolaget för upplåtelse av lokal eller annat

utrymme?

Om ja, ska överskottet tas upp i INK1 4
p. 7.3, om det är fråga om privatbostads-

    fastighet eller privatbostad. I annat fall
    lämnas redovisning på blankett NE

Personnummer

25 000

235 000

187 125

180 000

75 000

342 125

342 125

620409-2222

Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden
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Konstnärsnämnden/Konstnärsguiden BPF-1

Räkenskapsår

Beräkningsbilaga BPF

Periodiseringsfond

Sammanställning av periodiseringsfond för enskild firma/handelsbolag

Beräkning av årets periodiseringsfond

Inkomst före återföring av periodiseringsfond

Maximal avsättning

Yrkat avdrag för periodiseringsfond

Underlag för avsättning till periodiseringsfond

Resultat efter avsättning till/återföring från periodiseringsfond

Sammanställning av kvarvarande skattemässig skuld för samtliga periodiseringsfonder

Ingående värde Återfört belopp i år Utgående värde

Periodiseringsfond från 2013 års taxering

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2013

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2014

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2015

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2016

Periodiseringsfond från beskattningsåret 2017

Periodiseringsfond för beskattningsåret 2018

Summa periodiseringsfonder

Återföring från periodiseringsfond

=

+

-

=

=

(max 30 % av underlaget)

Den skattskyldiges namn 
Lena Hansson

Organisationsnummer 
620409-2222

172 391

75 000

247 391

247 391

74 217

50 000

75 000

50 000

25 000 50 000

75 000125 000 50 000

Anteckningar

2018




