
Den här informationen vänder sig till dig som ska fylla i 

Inkomstdeklaration 4 för handelsbolag.

I Inkomstdeklaration 4 har det skett en anpassning till reglerna i 
Skatteförfarandelagen.

• Huvudblanketten (förstasidan) till Inkomstdeklaration 4 behöver 
bara lämnas till Skatteverket om handelsbolaget är deklarations-
skyldigt. Bolaget är deklarationsskyldigt om det ska betala fastig-
hetsskatt, fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller 
särskild löneskatt på pensionskostnader. Huvudblanketten som 
lämnas in ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

• Bilagorna INK4R, INK4S och INK4DU ska alltid lämnas till 
Skatte verket av alla handelsbolag, även vilande handelsbolag och 
oavsett om ni lämnar huvudblanketten eller inte. I bilagorna 
 lämnar ni bland annat särskilda uppgifter till ledning för delägarnas 
beskattning. 

Förändring av 
deklarationsblanketten
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SKV 335 utgåva 1. Utgiven i januari 2019.

Om handelsbolaget inte är deklarationsskyldigt lämnar ni endast 
bilagorna (särskilda uppgifter). Ni bör då upplysa Skatteverket om 
detta. Det gör ni genom att sätta ett kryss i upplysningsrutan på 
bilaga INK4S:
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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)
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INK4SSkattemässiga justeringar
Särskilda uppgifter

Räkenskapsår

Fr.o.m.

2018-01-01

T.o.m.

2018-12-31

Organisationsnummer Datum när blanketten fylls i

* Skatteverket


