Inkomstdeklaration 4
Handelsbolag - taxeringen

2013

Organisationsnummer

M
Kalenderår
2012
Namn (firma), adress

Skatteverket

Fr.o.m.

T.o.m.

Räkenskapsår

W 12-08

Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001:1227

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

0771-567 567
Senast den 2 maj 2013 ska deklarationen finnas hos
Skatteverket.
Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Skatteregler för aktie- och handelsbolag, SKV 294.
Ange belopp i hela krontal.
Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

Första räkenskapsåret

Andra räkenskapsåret

Datum då blanketten fylls i

Särskild självdeklaration
Underlag för särskild löneskatt

Underlag för avkastningsskatt

1.1 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

1.3 Underlag för avkastningsskatt
15 %. Försäkringsföretag m.fl.
Avsatt till pensioner

1.2 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

1.4 Underlag för avkastningsskatt
30 %. Försäkringsföretag m.fl.
Utländska kapitalförsäkringar

Underlag för fastighetsavgift

Underlag för fastighetsskatt
1.7 Småhus/ägarlägenhet:
tomtmark, byggnad
under uppförande

1,0 %

0,4 %

1.8 Hyreshus: tomtmark,
bostäder under
uppförande

0,4 %

0,2 %

1.9 Hyreshus: lokaler

1,0 %

1.10 Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk
(utom vindkraftverk)

0,5 %

1.11 Elproduktionsenhet,
vattenkraftverk

2,8 %

1.12 Elproduktionsenhet,
vindkraftverk

0,2 %

0,75 %

1.5 Småhus

0,375 %
1.6 Hyreshus, bostäder

Vilande bolag

Underskrift
För handelsbolag som inte är skyldigt att lämna självdeklaration gäller underskriften
i stället avlämnandet av uppgifterna för delägarnas taxeringar (särskilda uppgifter).

Bolaget bedriver ingen verksamhet
och saknar tillgångar och skulder.

Behörig firmatecknares namnteckning

Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats
(t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt).

Telefonnummer

Namnförtydligande

SKV

2004

22

01

Övriga upplysningar

Region Kontor Sektion

Grupp Organisationsnummer

Fåmansföretag

Tax.år

2013
www.skatteverket.se

INK4-1-2013M

Räkenskapsschema

INK4R

Inkomstdeklaration 4
Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

Första räkenskapsåret

Organisationsnummer

Datum då blanketten fylls i

Andra räkenskapsåret

Balansräkning
Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

2.18 Ingående kapital (vid kapitalbrist
anges minus)

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

2.19 Delägarnas nettouttag (-)
nettotillskott (+)

2.2 Förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar

2.20 Årets redovisade vinst (+)

Materiella anläggningstillgångar
2.3 Byggnader och mark

2.21 Årets redovisade förlust (-)

2.4 Maskiner, inventarier och övriga
materiella anläggningstillgångar

2.22 Utgående kapital = (+/-)

2.5 Förbättringsutgifter på annans
fastighet
2.6 Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
2.7 Andelar i koncern- och intresseföretag
2.8 Fordringar hos koncern- och
intresseföretag
2.9 Andra finansiella anläggningstillgångar

Obeskattade reserver och avsättningar
Obeskattade reserver
2.23 Ackumulerade överavskrivningar
2.24 Övriga obeskattade reserver

Avsättningar
2.25 Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser enligt lagen
(1967:531) om tryggande av
pensionsförpliktelser m.m.
2.26 Övriga avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
2.27 Övriga avsättningar

Skulder
Omsättningstillgångar
2.10 Lagertillgångar

Långfristiga skulder
2.28 Skulder till koncern- och intresseföretag

2.11 Pågående arbeten för annans
räkning

2.29 Övriga skulder
Kortfristiga skulder
2.30 Förskott från kunder
2.31 Pågående arbeten för annans räkning

2.14 Övriga fordringar

2.32 Leverantörsskulder

2.15 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2.33 Skatteskulder

Kortfristiga placeringar
2.16 Övriga kortfristiga placeringar

2.34 Övriga skulder

2.17 Kassa, bank och redovisningsmedel

2.35 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

SKV

2004

22

02

W 12-08

2.12 Förskott till leverantör
Kortfristiga fordringar
2.13 Kundfordringar

INK4R-1-2013M

2013

Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

Första räkenskapsåret

Organisationsnummer

Datum då blanketten fylls i

Andra räkenskapsåret

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

+

3.13 Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar

-

3.14 Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

+

3.15 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga
placeringar

-

3.16 Räntekostnader och liknande
resultatposter

+
-

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

(+) =

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

(-) =

SKV

2004

22

03

W 12-08

3.17 Bokslutsdispositioner (t.ex. förändring
av överavskrivningar)

INK4R-2-2013M

Skattemässiga justeringar INK4S

2013

Inkomstdeklaration 4
Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

Första räkenskapsåret

Organisationsnummer

Datum då blanketten fylls i

Andra räkenskapsåret

4.12 Överskott
Beloppet fördelas på bilaga Delägaruppgifter från handelsbolag

(+) =

+

4.13 Underskott
Beloppet fördelas på bilaga Delägaruppgifter från handelsbolag

(-) =

+

Övriga uppgifter

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

-

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

b. Andra ej bokförda kostnader

-

4.1 Årets resultat, vinst (från p. 3.18)

+

4.2 Årets resultat, förlust (från p. 3.19)

-

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

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 värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av fastighet
(skogs- och substansminskningsavdrag specificera på N8)

-

4.15 Årets begärda och tidigare års medgivna
värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång

-

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

Ja

Nej

Årsredovisningen har varit föremål för revision

+
Ja

b. Beräknad schablonintäkt på investeringsfonder ägda vid ingången av
kalenderåret

+

c. Andra ej bokförda intäkter

+

Nej

Bokförd intäkt av gjorda uttag

-

4.8 Resultat från andel i handelsbolag
a. Bokförd intäkt

-

b. Bokförd kostnad

+

c. Skattemässigt överskott enligt
blankett N3B

+

d. Skattemässigt underskott enligt
blankett 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

+

SKV

2004

22

04
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4.7 Delägarnas förmåner och andra uttagna
varor och tjänster

INK4S-1-2013M

INK4DU

Delägaruppgifter

2013

Handelsbolag
Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

Första räkenskapsåret

Organisationsnummer

Datum då blanketten fylls i

Andra räkenskapsåret
Numrering vid flera delägaruppgifter

Uppgifter för redovisning av Delägaruppgifter från handelsbolag

Person-/organisationsnr

Resultat,
summa överskott

Resultat,
summa 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.

SKV

2004

22

05

W 12-08

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

(Lämnar du fler INK4DU bilagor numreras bilagorna vid Numrering vid flera delägaruppgifter)

INK4DU-1-2013M

