Töm blanketten

E

Blanketterna skickas till adressen

SKATTEDEKLARATION
SAMFÄLLDA FÖRMÅNER, STATLIGA INRÄTTNINGAR, KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR MM.

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

FO-nummer

U

197 Ankomstdag

Den skattskyldiges namn och adress

Räkenskapsperiod (ddmmåååå-ddmmåååå)

172 Delägare i en utländsk
sammanslutning

092
Ny postadress
184

Verksamhet både på finska fastlandet och på Åland

Denna blankett är avsedd för delvis skattefria samfund, såsom staten, kommuner och församlingar samt samfällda skogar, väglag,
delägarlag och andra samfällda förmåner samt andra bokföringsskyldiga som inte kan använda skatteblankett 6B, 6C eller 4.

6

Bransch
Driftställets adress (om inte samma som den skattskyldiges postadress)

2012
Kontonummer
IBAN

BIC

175

092
Ny bransch
Driftstället har en ny adress
Kompletterande uppgifter för skattedeklarationen lämnas av (namn, telefon)

I Uträkning av beskattningsbar inkomst
Om verksamheten består av flera förvärvskällor,
ge uträkningen per förvärvskälla på sidan 2.

Den skattskyldiges uppgift
euro

cent

093
Nytt kontonummer

Skattemyndighetens
anteckningar

Skattemyndighetens
anteckningar

30681

Näringsverksamhetens resultat

500

1 Räkenskapsperiodens vinst

Näringsverksamh. förlust under
skatteåret

Tilläggs
2 Direkta skatter
3 Andra tillägg

505
Resultat av en personlig förvärvskälla

501
Förlust av en personlig förvärvskälla under skatteåret

Avdras

506

4 Räkenskapsperiodens förlust

Resultat av lantbrukets förvärvskälla

502

5 Övriga avdrag

Förlust av lantbrukets förvärvskälla under skatteåret

507

6 Resultat av verksamheten
7 Förlust av verksamheten (överför till punkt 10)
8 Fastställd förlust avdras för
skatteåren
9 Beskattningsbar inkomst
10 Förlust
11 Raterna som inte beaktas vid fastställande av
förlust tilläggs

U

12 Förlust som skall fastställas
Arten av verksamheten: Förvärvskällor
Näring

Lantbruk

Personlig
(annan verksamhet)

VEROH 3068r 1.2012

Den skattskyldiges uppgift

II Fördelning av beskattningsbar inkomst enligt inkomstskatteprocent
24,5 %/ 28 % Den beskattningsbara inkomsten av ett samfund och en samfälld förmån
7,5068 %

Den beskattningsbara inkomsten av ett delvis skattefritt samfund och väglag

6,9433 %

Den beskattningsbara inkomsten av ett religionssamfund

euro

cent

Skattemyndighetens
anteckningar

515
516
517

E

J

6

-2-

FOnummer

U

III Resultatet av verksamheten per förvärvskälla

euro

cent

1 Räkenskapsperiodens vinst
Tilläggs
2 Direkta skatter
3 Hälften av representationskostnader
4 Andra tillägg

5 Förlust av den personliga förvärvskällan
6 Förlust av lantbrukets förvärvskälla
Avdras

30682

7 Räkenskapsperiodens förlust
8 Skatteåterbäring
9 Övriga avdrag
10 Resultatet av den personliga förvärvskällan (överför till punkt 18)
11 Resultatet av lantbrukets förvärvskälla (överför till punkt 22)
12 Näringsverksamhetens resultat/förlust (överför förlusten till punkt 15)
13 Fastställd förlust avdras för skatteåren
14 Beskattningsbar inkomst av näringsverksamhet
15 Näringsverksamhetens förlust
16 Raterna som inte beaktas vid fastställande av förlust tilläggs
17 Näringsverksamhetens förlust som ska fastställas

18 Resultatet av en personlig förvärvskälla
19 Fastställd förlust avdras för skatteåren
20 Beskattningsbar inkomst av en personlig förvärvskälla

U
21 Förlust av den personliga förvärvskällan vilken ska fastställas

22 Resultatet av lantbrukets förvärvskälla
23 Fastställd förlust avdras för skatteåren
24 Beskattningsbar inkomst av lantbrukets förvärvskälla
25 Förlust av lantbrukets förvärvskälla vilken ska fastställas
26 Beskattningsbar inkomst sammanlagt (punkterna 14, 20 och 24 sammanlagt)

J

-3-

6

J

FOnummer

IV Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur
(Specificera här endast de dividender som ingår i näringsverksamheten.)

U
Skattefria

Utdelaren
ÄgarDividender sammanlagt
är ett
andel % 1) noterat
euro
cent
bolag

Skattefri andel
euro

Skattepliktig andel
cent

euro

cent

Från Finland
Från en annan EU-stat

30683

Från utanför EU (se skatteavtalet)
75 % skattepliktig, 25 % skattefri
Dividender som från Finland betalats på
sådana aktier i penninginstitut, försäkringsoch pensionsanstalter som utgör investeringstillgångar

Från ett finskt noterat bolag om er
ägarandel i bolaget är mindre än 10 %
Dividender som från en annan EU-stat
betalats på sådana aktier i penninginstitut,
försäkrings- och pensionsanstalter som utgör
investeringstillgångar

Från ett noterat bolag i en annan
EU-stat om er ägarandel i bolaget är
mindre än 10 %
Delvis skattefria från utanför EU
(se skatteavtalet)
100 % skattepliktig
Från utanför EU,
om det inte finns något skatteavtal
Från REIT-bolag 2)
Sammanlagt (överför den skattefria andelen till punkt 5 på blankettens första sida)

549

1) Ägarandelen anges i hela procent och endast om den är minst 10 %.
2) Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder 24.4.2009/299.

J

E
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FOnummer

E

V Uträkning av förmögenhet

Den skattskyldiges uppgift
cent
euro

Skattemyndighetens anteckningar

Anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar
1 Immateriella förnödenheter som har förmögenhetsvärde
2 Den anskaffningsutgift för fastigheter, byggnader och konstruktioner som inte
avskrivits vid inkomstbeskattningen (specificera på blankett 18)
3 Den anskaffningsutgift för värdepapper som inte avskrivits vid
inkomstbeskattningen (specificera på blankett 8A)
4 Andra anläggningstillgångar (vid inkomstbeskattningen oavskriven anskaffningsutgift)
5 Övriga långfristiga placeringar
6 Omsättningstillgångar
7 Finansieringstillgångar
8 Övriga tillägg
Avdras
9 Främmande kapital
10 Övriga avdrag
11 Förmögenhet

30684

VI Tilläggsuppgifter

VII Revision
177 Revisionen har verkställts
1 Ja

2 Nej, verkställs senare

178 Innehåller revisionsberättelsen sådana negativa utlåtanden, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen?
2 Nej

1 Ja

VIII Avdragande av förlust och avdragande av oanvänd gottgörelse från skatterna (denna punkt ska alltid fyllas i)
531 Skatteåret
Har mera än hälften av samfundets aktier eller andelar direkt eller indirekt bytt ägare under
förluståret/undet året då den oanvända gottgörelsen uppkom eller därefter på grund av annat
fång än arv eller testamente eller är mera än hälften av dess medlemmar nya?

då utbytet skett

179
2 Nej

1 Ja

J
Datum

U

Underskrift och namnförtydligande

Till första sidan

Skriv ut blanketten

