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Ansvarsbegr{nsning
Dessa underlag {r avsedda att underl{tta ditt deklarationsarbete. Underlagen
kan inte skickas till skattemyndigheten utan kontroll. Precis som namnet
beskriver {r dokumenten n{mligen enbart avsedda som underlag. Eftersom det
{r du som {r ansvarig gentemot myndigheten f»r din deklaration s} m}ste du
noga kontrollera och j{mf»ra genererade uppgifter med faktiska transaktioner,
}rssammandrag och deklarationsunderlag. Inneh}llet i underlagen kan till
exempel, beroende p} fel vid framtagandet eller andra fel, avvika fr}n de
kontrolluppgifter som har l{mnats till skattemyndigheten. Skattemyndigheten
kommer sannolikt inte att acceptera felaktigheter eller utel{mnad information
i dessa underlag som en f»rmildrande omst{ndighet om du f»r felaktigheterna
vidare till din deklaration.
Om du gjort aff{rer hos n}gon annan bank eller m{klare, m}ste du komplettera
din deklaration med dessa transaktioner eftersom dessa uppgifter inte ing}r
i v}r redovisning.
V{rdepapper som du »verf»r till oss f}r 0 kronor i anskaffningskostnad.
Vi har en funktion som till}ter dig att {ndra anskaffningskostnaden f»r
transaktionstyperna inl{gg och uttag. S}dana av dig {ndrade uppgifter f}r
genomslag p} genererade K4- och K11-underlag.
Vi ansvarar inte f»r att genererade K4- och K11-underlag {r riktiga eller
fullst{ndiga. Vi ansvarar inte f»r tillkommande skatt och eventuella
skattetill{gg orsakade av att underlagen varit felaktiga p} n}got s{tt och
anv{nts utan j{mf»rande kontroller. Vi ansvarar inte heller f»r andra
direkta, indirekta eller andra skador orsakade av att genererade uppgifter p}
n}got s{tt skulle vara felaktiga, visas eller presenteras fel eller rentav
helt utebli, beroende p} fel som ligger hos oss eller n}gon av v}ra
leverant»rer eller bero p} helt andra sk{l. Detta inbegriper alla fall d{r
information kan bli f»rdr»jd, visas felaktigt, med felaktiga v{rden eller
helt utebli och fall d{r problem kan leda till st»rningar oavsett om det
beror p} tekniska eller andra sk{l.
Det slutliga ansvaret, f»r att de uppgifter du avger till skattemyndigheten
{r korrekta, {r alltid ditt eget.
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A. Marknadsnot
Marknadsnoterade
erade sve
svenska
nska och utl{n
utl{ndska
dska aktier m.m.

Marknadsnoterade

Ej marknadsnoterade

- Svenska aktier och andelar i utl{ndska juridiska personer

- Svenska aktier och andelar i utl{ndska juridiska personer

- Andelar i v{rdepappersfonder (ej r{ntefond)
- Andelar i ekonomiska f»reningar
- Aktie- och aktieindexoptioner med l»ptid l{ngre {n ett }r
- Warrants
- Konvertibla skuldebrev
- Aktieindexobligationer
- Teckningsr{tter och delr{tter
- Aktie- och aktieindexterminer
Omkostnadsbelopp

Antal

Beteckning

Datum

Ers{ttning (efter

(genomsnittligt

avdrag f»r utgifter

enligt ber{kning p}

vid f»rs{ljning, t.ex.

sidan 3, alternativt

courtage), kr

schablon*), kr

Kapitalvinst, kr

Kapitalf»rlust, kr

550

COUNTERMINE B

071026

2966

4611

1645

150

COUNTERMINE B

071101

774

1258

484

60

HUSQVARNA AK A

071022

4561

912

200

HUSQVARNA AK B

071022

15541

17581

100

LUNDIN MINING CORPORATION

070226

7891

1578

6313

100

SSAB B

070226

19191

3968

15223

400

SVENSK INTERNET REKRYTERIN

071015

2921

4800

SWEDISH MATCH

070821

7561

6374

1187

1000

WEST SIBERIAN RESOURCES LT

070226

6691

2064

4627

1000

WEST SIBERIAN RESOURCES LT

070327

6291

2064

4227

2500

WEST SIBERIAN RESOURCES LT

070703

15691

5160

10531

90079

50370

60

3649

*
2039
*

1879

Kapitalvinst eller kapitalf»rlust p} andelar i aktie-
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eller blandfonder enligt egen ber{kning

@verf»ring fr}n blankett K4A (kolumnerna 3-6)

Summering av kolumn 3 respektive 4

Summa kapitalvinst och kapitalf»rlust f»r du »ver till avsnitt A. rad 1

* = schablonmetoden
´ = redovisning av fonder
071127

AVA

45757

6047
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A. Ber{kning av kkapitalvinst
apitalvinst eller kap
kapitalf»rl
italf»rlust
ust f»r akt
aktier
ier m.m.

Kapitalvinst, kr

1. Kapitalvinst och kapitalf»rlust, »verf»ring fr}n sidan 2

Kapitalf»rlust, kr

45757

6047

45757

6047

2. V{rdeppappersfond (ej r{ntefond), kapitalvinst och kapitalf»rlust enligt kontrolluppgift*
3. $terf»rt uppskovsbelopp fr}n avsnitt B.
4. Kapitalvinst eller kapitalf»rlust p} aktie- och aktieindexoptioner, belopp
enligt blankett K11

Innehavare
Utf{rdare

5. Kapitalvinst, kapitalf»rlust mm fr}n blankett K4C/K10/K12

Summa kapitalvinst respektive kapitalf»rlust
Avg}r fr}n kapitalvinst
Total kapitalvinst eller total kapitalf»rlust

39710
39710

<=

=>

Kapitalvinst, 100 %
Kapitalf»rlust, 70 % av den totala
kapitalf»rlusten {r avdragsgill

6047

=>

* Beloppen framg}r av specifikationen till
Inkomstdeklaration 1. Om du vill ber{kna
kapitalvinsten eller kapitalf»rlusten till annat
belopp {n det som framg}r av kontrolluppgiften,
ska du redovisa det p} sidan 2.

Kapitalvinst f»r du »ver till ruta 56 (kapitalvinst) p} Inkomstdeklaration 1 och
Kapitalf»rlust f»r du »ver till ruta 57 (kapitalf»rlust) p} Inkomstdeklaration 1.
Om flera kapitalvinster eller kapitalf»rluster redovisas, (t. ex. {ven p} blankett K5 eller K6)
ska beloppet f»ras »ver till blankett K1 punkt 1.

B. $terf»r
$terf»ring
ing av uppskovsbe
uppskovsbelopp
lopp - Andel
Andelsbyte
sbyte **
Beteckning p} uppskovsaktie

** Uppskovsbelopp som du ska ta upp till beskattning
i samband med f»rs{ljning, samt vid frivillig }terf»ring
eller pga. utflyttning.
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Upplysningar

* = schablonmetoden
071127

AVA

Vid f»rs{ljning ange antal

F»r »ver summan till avsnitt A. rad 3

Uppskovsbelopp $terst}ende
som ska }terf»ras uppskovsbelopp

