* Skatteverket

Räkenskapsschema

INK3R

Inkomstdeklaration 3
Räkenskapsår

Fr.o.m.

T.o.m.

Organisationsnummer

2016-01-01

2016-12-31

Datum då blanketten fylls i

Balansräkning
Anläggningstillgångar

Eget kapital

5.1 Immateriella anläggningstillgångar

5.12 Eget kapital

5.2 Byggnader och markanläggningar

Obeskattade reserver

5.3 Mark och andra tillgångar som
inte får skrivas av

5.13 Periodiseringsfonder

5.4 Maskiner och inventarier

5.14 Övriga obeskattade reserver

5.5 Finansiella anläggningstillgångar

Avsättningar

5.6 Övriga anläggningstillgångar

5.15 Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
5.16 Övriga avsättningar

Omsättningstillgångar

Skulder

5.7 Varulager

5.17 Låneskulder

5.8 Kundfordringar

5.18 Skatteskulder

5.9 Övriga fordringar

5.19 Leverantörsskulder

5.10 Upplupna intäkter och förutbetalda
kostnader

5.20 Övriga skulder

5.11 Kassa och bank

5.21 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Räkenskapsschema
Föreningar/stiftelser som har skattepliktiga inkomster ska antingen
- fylla i denna bilaga Räkenskapsschema (INK3R) och bilagan Skattemässiga
justeringar (INK3S) eller
- endast fylla i bilagan Kapitalintäkter m.m. (INK3K).

Ni som bara har skattepliktiga kapitalinkomster eller näringsinkomster från
någon annan (t.ex. från en handelsbolagsandel) ska istället redovisa inkomsterna på bilagan Kapitalinkomster m.m. (INK3K).
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Ni som bedriver egen yrkesmässig och självständig förvärvsverksamhet
(rörelse eller fastighetsförvaltning) ska fylla i den här bilagan (INK3R) och
bilagan Skattemässiga justeringar (INK3S).
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Räkenskapsår

Fr.o.m.

T.o.m.

Organisationsnummer

2016-01-01

2016-12-31

Datum då blanketten fylls i

Resultaträkning
Samt skattemässiga justeringar

Belopp enligt redovisningen

Intäkter
6.1 Medlemsavgifter

+

Belopp som ska tas upp/dras av
vid beskattningen

6.2 Serviceavgifter

+

+

6.3 Gåvor och bidrag

+

+

6.4 Nettoomsättning

+

+

6.5 Övriga intäkter

+

+

Kostnader
6.6 Varor och legoarbeten

-

-

6.7 Övriga externa kostnader

-

-

6.8 Personalkostnader

-

-

6.9 Av- och nedskrivningar

-

-

6.10 Övriga rörelsekostnader

-

-

+

+

-

-

Finansiella poster

6.11 Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag

+

+

6.12 Resultat vid avyttring av övriga finansiella
anläggningstillgångar

-

-

6.13 Övriga finansiella intäkter t.ex. ränteintäkter
och utdelningar

+

+

6.14 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

-

-

6.15 Räntekostnader och liknande resultatposter

-

-

6.16 Extraordinära intäkter

+

+

6.17 Extraordinära kostnader

-

-

Bokslutsdispositioner
6.18 Återföring av periodiseringsfond

+

+

6.19 Avsättning till periodiseringsfond

-

-

+

+

-

-

6.21 Skatt på årets resultat (skatt som ska dras
av redovisas i p. 6.8 eller 6.10)
6.22 Resultat enligt redovisningen

6.23 Justerat resultat

Vinst (+)
Förlust (-)

=
Vinst (+) Förs över till p. 7.1

=

Förlust (-) Förs över till p. 7.2

=
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6.20 Övriga bokslutsdispositioner t.ex.
lämnade/mottagna koncernbidrag

SKV

INK3RM-2-27-2016P4

www.skatteverket.se

* Skatteverket

Skattemässiga justeringar

INK3S

Inkomstdeklaration 3
Räkenskapsår

Fr.o.m.

T.o.m.

Organisationsnummer

2016-01-01

2016-12-31

Datum då blanketten fylls i

Tillkommande skattemässiga justeringar
7.1 Justerat resultat från föregående sida p. 6.23, vinst

+

7.2 Justerat resultat från föregående sida p. 6.23, förlust

-

7.3 Underskott
a. Outnyttjat underskott från föregående år

-

b. Reduktion av underskott med hänsyn till
exempelvis ackord

+

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

-

7.5 Intäkter som ska tas upp men som inte
ingår i det redovisade resultatet
a. Beräknad schablonintäkt på kvarvarande periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång

+

b. Beräknad schablonintäkt på fondandelar
ägda vid ingången av kalenderåret

+

c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift

+

d. Övriga intäkter

+
+

7.6 Skattemässig korrigering av bokfört resultat
vid avyttring av fastighet och bostadsrätt

-

7.7 Skogs-/substansminskningsavdrag
(specificeras på blankett N8)

-

7.8 Återföringar vid avyttring av fastighet
(t.ex. värdeminskningsavdrag, skogsavdrag)

+

7.9 Överskott (flyttas till huvudblanketten sid 1, p. 1.1)

(+) =

7.10 Underskott (flyttas till huvudblanketten sid 1, p. 1.2)

(-) =

Övriga uppgifter
7.11 Vid beskattningsårets utgång ej återförda
värdeminskningsavdrag avseende byggnader
7.12 Vid beskattningsårets utgång ej återförda värdeminskningsavdrag avseende markanläggningar
7.13 Vid restvärdeavskrivning:
återförda belopp för av- och nedskrivning, försäljning,
utrangering

web 02

7.14 Avdrag för kapitalförvaltningskostnader har gjorts med

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

Nej

Ja

Nej
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Årsredovisningen har varit föremål för revision
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* Skatteverket

Kapitalinkomster m.m.

INK3K

Inkomstdeklaration 3
Fr.o.m.

Räkenskapsår

T.o.m.

2016-01-01

Organisationsnummer

Datum då blanketten fylls i

2016-12-31

Intäkts- och kostnadsposter
2.1 Resultat från handelsbolagsandel enligt
blankett N3B

Överskott

+

Underskott

-

2.2 Intäktsränta, utdelning eller andra
kapitalintäkter

+

2.3 Kapitalvinst m.m.

+

2.4 Skuldränta m.m.

-

2.5 Kostnad för kapitalförvaltning

-

2.6 Kapitalförlust m.m.

-

2.7 Lämnade koncernbidrag och uppskov med kapitalvinst enligt N4

-

2.8 Erhållna koncernbidrag och återfört
uppskov av kapitalvinst enligt N4

+

2.9 Outnyttjat underskott från föregående år 1

-

2.10 Beräknad schablonintäkt på
fondandelar ägda vid ingången
av kalenderåret

+

2.11 Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift

+

2.12 Återföring av periodiseringsfond

+

2.13 Beräknad schablonintäkt på kvarvarande periodiseringsfonder vid
beskattningsårets ingång

+

2.14 Avsättning till periodiseringsfond

-

2.15 Periodiskt understöd i familjestiftelse 2

-

2.16 Överskott (flyttas till huvudblanketten sid 1, p. 1.1)

(+) =

2.17 Underskott (flyttas till huvudblanketten sid 1, p. 1.2)

(-)

Föreningar/stiftelser som har skattepliktiga
inkomster ska antingen
- fylla i denna bilaga Kapitalintäkter m.m. (INK3K)
eller
- bilagorna Räkenskapsschema (INK3R) och
Skattemässiga justeringar (INK3S).
Ni som bara har skattepliktiga kapitalinkomster eller
näringsinkomster från någon annan (t.ex. från en
handelsbolagsandel) ska fylla i den här bilagan
(INK3K).
Ni som har inkomst av egen bedriven yrkesmässig
och självständig förvärvsverksamhet (rörelse eller
fastighetsförvaltning) ska redovisa samtliga inkomster på bilagorna Räkenskapsschema (INK3R) och
Skattemässiga justeringar (INK3S).

=

1 Avser inte tidigare ej utnyttjade kapitalförluster s.k. "fållanförluster" vilka

ska redovisas i punkt 2.6.
Avdraget får ej medföra underskott
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