Töm blanketten

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET, SAMFUND

Blanketterna skickas till adressen
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

FO-nummer

+

Postadress
092
Ny postadress

Räkenskapsperiod (ddmmåååå - ddmmåååå)

Den skattskyldiges namn och adress

+
173 Bokslutet har upprättats

184

enligt internationella
bokslutsstandarder

Verksamhet både på finska
fastlandet och på Åland

182 Bolaget är skyldigt att upprätta dokumentation
av internprissättningen (BFL 14 a §) (fyll i blankett 78)
174

Bolaget har under skatteåret genomfört
en verksamhetsöverlåtelse enligt NärSkL 52 d §

176 Bolaget har under skatteåret varit den förvärvande
parten i aktiebyte enligt NärSkL 52 f §
Denna blankett är avsedd för t.ex. aktiebolag och andelslag.

6B
2015

Bransch

175

Driftställets adress (om inte densamma som den skattskyldiges postadress)

092 Driftstället har
en ny adress

Ny bransch

Kompletterande uppgifter för skattedeklarationen lämnas av (namn, telefon)

I Aktieägarna, prestationer som bokförts till dem och deras anhöriga enligt prestationsprincipen (ej löner eller dividender) och totalbeloppet av delägarlån vid räkenskapsperiodens utgång. Lämna uppgifter om delägarna även om prestationer inte betalats.
a) Namn

30521

b) Personbeteckning eller FO-nummer

Prestation

Antalet
aktier, st.

euro

Prestation
cent

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

Antalet aktieägare överstiger 4. Tilläggsblanketten (blankett 72) har ifyllts.

Delägarlån

euro

185

cent

euro

cent

Samtliga delägarnas ägarandel understiger 10 %.

II Av bolaget ägda lägenheter och fastigheter som företagardelägaren eller dennes familj har använt som bostad under skatteåret 1)
Delägarens
personbeteckning

Värde som använts vid uträkningen av nettoförmögenheten

Användningstid som bostad
ddmmåååå - ddmmåååå

Fastighetens, fastighetsbolagets
eller bostadsaktiebolagets namn

euro

cent

III Samfundets beslut om vinstutdelning (Denna punkt ska alltid fyllas i om det fattats beslut om utdelning av tillgångar. Om tillgångar inte
utdelas, ska denna punkt inte fyllas i.)

522 Dividend eller överskott som en537 Beslut om utdelning av dividend 538 Datum då dividenden eller
eller överskott har fattats (ddmmåååå) överskottet kan lyftas (ddmmåååå) ligt beslut ska delas ut sammanlagt 2)
euro

cent

293 Belopp som enligt beslut betalas
ut från en fond som hänförs till det
fria egna kapitalet
euro cent

IV Ändringar i aktiekapitalet efter räkenskapsperiodens utgång och de egna aktierna i bolagets ägo
Ökning av aktiekapitalet

Minskning av aktiekapitalet

VEROH 3052r 12.2014

euro cent

euro cent

Antalet aktier efter ändringen, st.

Nominellt värde/bokföringsmässigt
motvärde
euro cent

580

582

591

592

Teckningspris för en ny aktie

Teckningspriset ska användas
som det matematiska värdet för Ökning
en ny aktie

euro cent

583

585

Ja

Nej

565

Bolaget har löst in/
förvärvat/överlåtit
egna aktier
2
Mot betalning

3
Utan be- 586
talning

Ja

1) Med företagardelägare avses en sådan person i ledande ställning som ensam innehar över 30 % eller
tillsammans med sin familj över hälften av bolagets aktier eller röstetalet (APL 7 §).
2) De utbetalda dividenderna eller överskotten ska alltid anges även i årsanmälan.

+

Antalet egna aktier i bolagets
besittning vid räkenskapsperiodens utgång, st.

571

+

+

6B

FOnummer

V Uträkning av inkomstskatt

I bokföringen
euro

A Intäkter från näringsverksamhet

I beskattningen
euro

cent

Omsättning

330

Tillverkning för eget bruk

331

cent

Övriga rörelseintäkter
Överlåtelse- och upplösningsvinster från anläggningstillgångs- 332
aktier (specificera i blankett 71A och/eller 71B)
Skattepliktig andel (NärSkL 6b och 51d §) (specificera i blankett 71B)

333

Överlåtelsevinster från övriga anläggningstillgångar

334

Erhållna understöd och bidrag

335

Övriga rörelseintäkter

336

Finansieringsintäkter
Erhållna dividender och överskott (specificera i blankett 73)

337
338

Skattepliktig andel (NärSkL 6a §)
Ränteintäkter från intressegemenskapsskulder

339

Ränteintäkter från ägarintresseföretag

340

Övriga ränteintäkter

341

+

342

Vinstandelar från sammanslutningar

343

Den skattepliktiga andelen av inkomstandelar (ISkL 16 och 16a §)
Överlåtelsevinster från finansieringstillgångar

344

Övriga finansieringsintäkter

345
346

Nedskrivningar och deras återföringar
Skattepliktig andel (NärSkL 5a §)

348

Extraordinära intäkter
Skattepliktig andel (specificera koncernbidragen i blankett 65)

349

30522

347

350

Minskning av reserver
Skattepliktig andel (NärSkL 43 och 47 §)

351

Andel av intäkten från ett bassamfund (specif. i blankett 74)

352

Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)

353

DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET

354

Intäkter från den personliga förvärvskällan och skattepliktiga överlåtelsevinster
(specificera i blankett 7A)

355

Intäkter från jordbrukets förvärvskälla

356

Skatteåterbäring

357

Övriga skattefria intäkter i resultaträkningen

358

B Kostnader i näringsverksamheten
Material och tjänster
Inköp och förändring av lager

359

Köpta tjänster
Personalkostnader
Löner och arvoden

360

Pensionskostnader

362

Övriga lönebikostnader

363

361

Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar
Avdragbar andel (NärSkL 24, 30 - 34, 36 - 41 §)
(specificera i blankett 62)

364

Nedskrivningar på anläggningstillgångar

366

365

Avdragbar andel (NärSkL 42 §)

367
-2-

+

+

6B

FOnummer
I bokföringen

+

B Kostnader i näringsverksamheten

euro

cent
I beskattningen

Övriga rörelsekostnader
368

Representationskostnader

euro

cent

370

Donationer
Avdragbar andel (t.ex. ISkL 57 §)

371

Överlåtelse- och upplösningsförluster från anläggningstillgångsaktier (specificera i blankett 71A och/eller 71B)

372
373

Avdragbar andel (NärSkL 6b och 51d §) (specificera i blankett 71B)

30523

cent

369

Avdragbar andel 50 % (NärSkL 8 § 1 mom. 8 punkten)

Överlåtelseförluster från övriga anläggningstillgångar

374

Leasingavgifter

375

Nedskrivningar på kundfordringar

376

Övriga avdragbara rörelsekostnader

377

Kostnader som inte kan dras av
Direkta skatter

378

Skatteförhöjningar

379

Böter och övriga avgifter av straffnatur

380

Fusionsförlust

381

Värdenedgångar på anläggningstillgångsaktier

382

Avsättningar

383

Övriga kostnader som inte kan dras av

384

Finansiella kostnader
Räntekostnader för intressegemenskapsskulder

+

328
329

Avdragbar andel (NärSkL 18 a §)
Räntekostnader som betalats till ägarintresseföretag

386

Övriga räntekostnader
Koncernstöd och nedskrivningar på fordringar
(NärSkL 16 § 1 mom. 7 punkten)
Förluster och värdenedgångar
på övriga finansieringstillgångar

387
388
389
390

Avdragbar andel

+

euro

Överlåtelseförluster från finansieringstillgångar

391

Övriga finansiella kostnader

392

Extraordinära kostnader (specificera koncernbidragen i blankett 65)

393

394

Ökning av reserver
Avdragbar andel (NärSkL 43 och 47 §)

395

Övriga avdragbara kostnader (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)

396

DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV AVDRAGBARA KOSTNADER I NÄRINGSBESKATTNINGEN

397

Kostnader som ingår i den personliga förvärvskällan (specificera i blankett 7A)

398

Kostnader i jordbrukets förvärvskälla

399

Det beskattningsbara resultatet/förlusten som ska fastställas (Denna punkt ska alltid fyllas i.)
euro

RESULTAT

cent

FÖRLUST
Poster som inte beaktas
vid fastställandet av förlust

504

Resultat av
näringsverksamheten

500

Förlust i
näringsverksamheten

505

Resultatet i den
personliga förvärvskällan

501

Förlust från den
personliga förvärvskällan

506

Resultatet i
jordbrukets förvärvskälla

502

Förlust från
jordbrukets förvärvskälla

507

-3-

+

FOnummer

+

VI Uträkning av förmögenhet
A Tillgångar
Anläggningstillgångar
400
Immateriella rättigheter

euro

cent

B Skulder

euro

Masskuldebrevslån

450

Lån mot konvertibla skuldebrev

451

Långfristiga utgifter

401

Fastigheter (specif. i blankett 18)

402

Skulder till kreditinstitut

452

Maskiner och inventarier

403

Leverantörsskulder
Skulder till företag inom
samma koncern

453

Skulder till ägarintresseföretag

455

Skulder till delägare

456

404
Förskottsbetalningar
Värdepapper bland anläggningstill- 405
gångar (specif. i blankett 8A)
Fordringar hos företag inom samma 406
koncern
407

Resultatregleringar

457

408

Övriga skulder

458

Övriga anläggningstillgångar

409

Kapitallån

459

Anläggningstillgångar sammanlagt

410

SKULDER SAMMANLAGT

460

Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter

411

Kortfristiga skulder sammanlagt

461

Varor under tillverkning

412

Långfristiga skulder sammanlagt 462

Färdiga produkter/varor

413

Varor
Fastigheter bland
omsättningstillgångar
Värdepapper bland
omsättningstillgångar

414

Övriga omsättningstillgångar

417

NETTOFÖRMÖGENHET - POSITIV

573

NETTOFÖRMÖGENHET - NEGATIV

574

C Eget kapital

416

Omsättningstillgångar sammanlagt
Finansieringstillgångar
419
Kundfordringar
Fordringar hos företag inom samma 420
koncern
418

Bundet eget kapital
Aktie- eller andelskapital

470

Övrigt bundet eget kapital

495

Fritt eget kapital
Fonden för inbetalt fritt eget kapital

496
497

Fordringar hos ägarintresseföretag

421

Lånefordringar

422

Övriga fonder
Vinst från tidigare
räkenskapsperioder
Förlust från tidigare
räkenskapsperioder

423

Räkenskapsperiodens vinst

476

Övriga fordringar
Finansiella värdepapper
(specif. i blankett 8A)

424

Räkenskapsperiodens förlust

477

Resultatregleringar

425

Kassa

426

Beskattningsbart resultat
Förlust som fastställs vid
beskattningen

Bank

427

Övriga finansieringstillgångar

428

Fastigheter (specif. i blankett 18)
Delägarlån

432

Övriga ISkL-tillgångar

433

Övriga långfristiga placeringar
(ISkL) sammanlagt

434

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT

435

Bilagor
Skatteförvaltningens
blanketter
Koncernbokslut

Datum

474
475

Skattefria intäkter
Kostnader som inte kan
dras av vid beskattningen
Övriga skillnader mellan
bokföringen och beskattningen

Finansieringstillgångar sammanlagt 429
Övriga långfristiga placeringar
(ISkL)
430
Värdepapper (specif. i blankett 8A)
431

+

454

Fordringar hos ägarintresseföretag
Övriga fordringar bland
anläggningstillgångar

415

cent

30524

6B

EGET KAPITAL SAMMANLAGT

478

VII Revision
177 Revisionen har verkställts
1
2 Nej, verkställs
Ja

senare

3

Nej, med stöd av 4 § i revisionslagen
har man inte valt en revisor.

178 Innehåller revisionsberättelsen sådana uttalanden med avvikande me-

ning, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen?

2 Nej

1 Ja

VIII Ändring i ägarförhållanden och förluster (Fyll alltid i denna punkt).

Bokslut

(resultaträkning och
balansräkning)

Revisionsberättelse

Utdrag ur bolagsstämmoprotokoll

Andra bilagor 180
(fritt formulerade)

Har över hälften av aktierna eller andelarna i samfundet bytt ägare?
Kryssa för punkten Ja om över hälften av aktierna har bytt ägare under skatteåret eller stegvis under flera år.
Kryssa i rutan Ja också om över hälften har bytt ägare indirekt.
(Ändringar i ägarförhållanden som skett till följd av arv eller testamente
behöver inte anmälas.)

2
179

1
Nej

Ja

Skatteår då ägar531 bytet har skett:

Underskrift och namnförtydligande

+
-4Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

+

