Töm blanketten

6A SKATTEDEKLARATION

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

FÖR NÄRINGSVERKSAMHET
NÄRINGSSAMMANSLUTNINGAR

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Denna blankett används av öppet bolag,
kommanditbolag och rederibolag samt
annan sammanslutning som idkar
näringsverksamhet.
Sista inlämningsdag

1 Uppgifter om sammanslutningen och skatteår
Namn

Räkenskapsperiod (ddmmåååå–ddmmåååå)

FO-nummer

Bransch (Korrigering av uppgiften om räkenskapsperiod eller bransch förmedlas inte vidare. Anmäl ändringarna i ytj.fi.)

Kontaktperson för kompletterande deklarationsuppgifter (namn)

Sammanslutningen är delägare i en utländsk sammanslutning.

2 Uträkning av inkomstskatt

30551

2.1 Intäkter från näringsverksamhet

Telefonnummer

Sammanslutningen yrkar avräkning av utländsk skatt
(fyll i blankett 70)
I bokföringen
euro

cent

Omsättning
Erhållna understöd och bidrag1)
Övriga rörelseintäkter
Finansieringsintäkter
Erhållna dividender och överskott från andelslag (fyll i blankett 73B) ........................................
Ränteintäkter .................................................................
Vinstandelar från sammanslutningar .............................
Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna (ISkL 16 och 16a §) .................................
Övriga finansieringsintäkter
Nedskrivningar som återförs ..........................................
Skattepliktig andel (NärSkL 5a §)
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Minskning av reserver .....................................................
Skattepliktig andel (NärSkL 43 och 47 §)
Inkomstföring av privatbruket om kostnaderna för privatbruket har dragits av i bokföringen
Privat bruk av bil .........................................................................................................................
Privat bruk av varor ....................................................................................................................
Övrigt privat bruk
SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET SAMMANLAGT
1)

Anteckna i denna punkt endast de understöd och bidrag som intäktsförts direkt.

2.2 Skattefria intäkter i resultaträkningen

Skatteår

I beskattningen
euro

cent

6A SKATTEDEKLARATION
FO-nummer

FÖR NÄRINGSVERKSAMHET
NÄRINGSSAMMANSLUTNINGAR

Skatteår

I bokföringen
euro

2.3 Intäkter från den personliga förvärvskällan

cent

I beskattningen
euro

cent

Intäkter från den personliga förvärvskällan och skattepliktiga överlåtelsevinster (fyll i blankett 7B)
Dividender från den personliga förvärvskällan och
överskott från andelslag (fyll i blankett 73B)
2.4 Intäkter från jordbrukets förvärvskälla sammanlagt (fyll i blankett 7C)
2.5 Kostnader i näringsverksamheten
Material och tjänster
Inköp och förändringar av lager ..................................................................................................
Köpta tjänster
Personalkostnader
Löner och arvoden .....................................................................................................................

30552

Pensions- och lönebikostnader
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar (fyll i blankett 62) ........................................
Avdragbar andel (NärSkL 24, 30-34, 36-41 §) ............................................................................

Nedskrivningar på anläggningstillgångar .............................

Avdragbar andel (NärSkL 42 §)
Övriga rörelsekostnader
Representationskostnader ..............................................

Avdragbar andel 50 % (NärSkL 8 § 8 punkten) .....................................................................
Hyror ...........................................................................................................................................

Övriga avdragbara rörelsekostnader
Icke-avdragbara kostnader
Direkta skatter .........................................................
Böter och övriga avgifter av straffnatur .....................

Övriga icke-avdragbara kostnader
Finansiella kostnader
Räntekostnader ..............................................................
Avdragsbegränsade ränteutgifter (NärSkL 18a §) ............

Avdragbar andel 1) ...................................................
Övriga finansiella kostnader ...........................................

Avdragbar andel
Ökning av reserver ............................................................

Avdragbar andel (NärSkL 43, 46a, 47 §)
Avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen
(t.ex. utbildningsavdrag; fyll i blankett 79)
AVDRAGBARA KOSTNADER I BESKATTNINGEN AV NÄRINGSVERKSAMHETEN SAMMANLAGT
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2.6 Kostnader som ingår i den personliga förvärvskällan sammanlagt (fyll i blankett 7B)
2.7 Kostnader i jordbrukets förvärvskälla sammanlagt (fyll i blankett 7C)
RESULTAT
Resultat av
näringsverksamheten
Resultat av den
personliga förvärvskällan
Resultat av jordbrukets
förvärvskälla
1)

euro

cent

FÖRLUST
Förlust av
näringsverksamheten
Förlust av den personliga
förvärvskällan
Förlust av jordbrukets
förvärvskälla

euro

cent

Beloppet får inte innehålla icke avdragsgilla poster som har nämnts i NärSkL 18 § 2 mom. (=ränta som beräknats i del 5) eller 		
NärSkL 18a § (fyll i blankett 81 vid behov).

6A SKATTEDEKLARATION
FO-nummer

FÖR NÄRINGSVERKSAMHET
NÄRINGSSAMMANSLUTNINGAR

Skatteår

3 Uppgifter om bolagsmän och om hyror, räntor, överlåtelsepriser och övriga betalningar till bolagsmännen eller deras anhöriga
Ange det kumulativa saldot på bolagsmannens privatkonto vid utgången av räkenskapsperioden utan bolagsmannens andel av den
utgångna räkenskapsperiodens vinst eller förlust (se deklarationsanvisning). I denna punkt anges inte sådana uppgifter som den som
gör en betalning måste ange i sin årsanmälan (t.ex. utbetalda löner, naturaförmåner, räntor) Vinstandelar eller privatuttag anges inte
heller här. Om det finns fler än 4 bolagsmän ska du fylla i blankett 72A.

30553

Namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Ansvarig bolagsman
Tyst bolagsman

Betalning under kalenderåret
Delägaren har arbetat i
bolaget under räkenskapsperioden.

euro

Saldot på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången av räkenskapsperioden

euro

cent

cent

i procent

Bolagsmannens
inkomstandel

Betalning under kalenderåret

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

Namn

euro

cent

Personbeteckning eller FO-nummer

Ansvarig bolagsman
Tyst bolagsman

Betalning under kalenderåret
Delägaren har arbetat
i bolaget under räkenskapsperioden.

euro

Saldot på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången av räkenskapsperioden

euro

cent

cent

i procent

Bolagsmannens
inkomstandel

Betalning under kalenderåret

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

Namn

euro

cent

Personbeteckning eller FO-nummer

Ansvarig bolagsman
Tyst bolagsman

Betalning under kalenderåret
Delägaren har arbetat
i bolaget under räkenskapsperioden.

euro

Saldot på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången av räkenskapsperioden

euro

cent

cent

i procent

Bolagsmannens
inkomstandel

Betalning under kalenderåret

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

Namn

euro

cent

Personbeteckning eller FO-nummer

Ansvarig bolagsman
Tyst bolagsman

Betalning under kalenderåret
Delägaren har arbetat
i bolaget under räkenskapsperioden.

euro

Saldot på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången av räkenskapsperioden

euro

cent

cent

i procent

Bolagsmannens
inkomstandel

Betalning under kalenderåret

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

euro

cent

4 Specifikation av sådana lägenheter och fastigheter som hör till näringsverksamhetens tillgångar och som bolagsmän
använt som sin egen eller sin familjs bostad
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Delägarens
personbeteckning

Fastighetens eller fastighets-/
bostadsaktiebolagets namn

Användningstid som bostad

Värde som använts vid uträkningen
av nettoförmögenheten

ddmmåååå−ddmmåååå

euro

cent

5 Uträkning av ränteutgifter som inte är avdragbara (Ränteutgifter är inte avdragbara från inkomsten av näringsverksamhetens
förvärvskälla då det egna kapitalet är negativt på grund av privata uttag, NärSkL 18 § 2 mom.)
Överför det rättade negativa egna kapitalet till sidan 4 i del 6 Uträkning av förmögenhet i punkt 6.2 Näringsverksamhetens skulder.
Beloppet kan dock inte vara större än näringsverksamhetens sammanlagda skulder. Överför den överskridande delen till sidan 4
i punkt 6.4 Personlig förvärvskälla, skulder sammanlagt.
Räntor som inte är avdragbara från inkomsten av näringsverksamhetens förvärvskälla
Negativt eget kapital som rättats
Grundränta + 1 %
euro
cent

x

euro
=

cent

6A SKATTEDEKLARATION
FO-nummer

FÖR NÄRINGSVERKSAMHET
NÄRINGSSAMMANSLUTNINGAR

Skatteår

6 Uträkning av förmögenhet
6.1 Näringsverksamhetens
tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter ....................

euro

cent

Långfristiga utgifter ..........................

euro

cent

6.4 Personlig förvärvskälla
Tillgångar
Fordringar hos delägare ..................

Fastigheter (fyll i blankett 18B) .........

30554

6.3 Nettoförmögenhet
i näringsverksamheten
Positiv nettoförmögenhet i
näringsverksamheten
Negativ nettoförmögenhet i
näringsverksamheten

Maskiner och inventarier .................
Värdepapper som utgör anläggningstillgångar (fyll i blankett 8B) .....

Övriga fordringar .............................

Övriga anläggningstillgångar ...........

Övriga tillgångar ..............................

Anläggningstillgångar sammanlagt

Tillgångar sammanlagt

Omsättningstillgångar
Varor ................................................

Skulder sammanlagt
6.5 Jordbrukets förvärvskälla
Tillgångar sammanlagt
(fyll i blankett 7C)

Övriga omsättningstillgångar ...........
Omsättningstillgångar sammanlagt

Finansieringstillgångar
Kundfordringar .................................

Skulder sammanlagt
Positiv nettoförmögenhet inom
jordbruket
Negativ nettoförmögenhet inom
jordbruket
7 Specifikation av näringssammanslutningens eget kapital
Om beloppet är negativt, sätt ut ett minustecken (-) framför beloppet.

Lånefordringar .................................
Resultatregleringar ..........................
Kassa ..............................................

De tysta bolagsmännens insatser vid
ingången av räkenskapsperioden

Bank ................................................
Värdepapper som utgör finansieringstillgångar (fyll i blankett 8B) .....

Ändring i de tysta bolagsmännens
insats ...............................................

Övriga finansieringstillgångar ..........

Övrigt eget kapital vid ingången
av räkenskapsperioden ...................

Finansieringstillgångar sammanlagt

Näringsverksamhetens tillgångar
sammanlagt

Vinstandel till de tysta bolagsmännen ...........................................

6.2 Näringsverksamhetens skulder

De ansvariga bolagsmännens
privata uttag/placeringar ..................

Långfristiga lån från finansiella institut
Kortfristiga lån från finansiella institut

Räkenskapsperiodens vinst/förlust
(bokföring)

Leverantörsskulder ...........................

Eget kapital sammanlagt

Skulder till delägare .........................

8 Revision

Resultatregleringar ..........................

Revisionen har verkställts
Ja

Övriga långfristiga skulder ...............

Nej, den verkställs senare

Nej, med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen har ingen
revisor valts.

Övriga kortfristiga skulder
Dras av
Negativt eget kapital som rättats
Näringsverksamhetens skulder
sammanlagt

Jag meddelar att revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med
avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses
i 3 kap. 5 § i revisionslagen.

Ja

9 Vinster från överlåtelse av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar
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Överlåtelsevinster
Ange här vinster från överlåtelse av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar till
den del vinsterna inte använts för att bilda en återanskaffningsreserv.
10 Utbetalda löner

Beloppet av löner som beaktas vid uträkningen av kapitalinkomstandelen.
Ange här det sammanlagda beloppet av sådana förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats
under de 12 månader som föregår skatteårets utgång.
Datum

Underskrift

Telefonnummer

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

