Töm blanketten

6B SKATTEDEKLARATION FÖR
NÄRINGSVERKSAMHET 2021
SAMFUND
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Denna blankett är avsedd för t.ex. aktiebolag
och andelslag.

Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen (namn)

Telefon

Verksamhet bedrivs både på finländska
fastlandet och på Åland

Bolaget bedriver inte näringsverksamhet (NärSkL 1 § 1 mom.)

Bokslutet har upprättats enligt
internationella bokslutsstandarder.

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

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

Bolaget har under skatteåret varit den förvärvande
parten i aktiebyte enligt NärSkL 52 f §

2 Aktieägarna och prestationer som bokförts för dem och deras anhöriga enligt prestationsprincipen samt det sammanlagda
beloppet av delägarlån vid räkenskapsperiodens utgång.
Lämna uppgifter om delägarna även i det fall att sådana prestationer inte betalats. Löner och dividender anges inte i denna del.
a) Aktieägarens namn
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b) Personbeteckning eller FO-nummer

Antalet
aktier
st.

Prestationer
euro

Prestationer
cent

euro

Delägarlån
cent

euro

cent

Överlåtelser

a)

Hyror

b)

Räntor

Övriga

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

a)

Hyror

Överlåtelser

b)

Räntor

Övriga

Samfundet har fler än 4 aktieägare. Vi har också fyllt i tilläggsblanketten (blankett 72).
Samtliga delägarnas ägarandelar understiger 10 %.
3 Lägenheter och fastigheter som bolaget äger och som företagardelägaren eller dennes familj har använt som bostad under
räkenskapsperioden1)
Delägarens
personbeteckning

Fastighetens, fastighetsbolagets
eller bostadsaktiebolagets namn

Användningstid som bostad
ddmmåååå‒ddmmåååå

Värde som använts vid
uträkningen av nettoförmögenheten
euro

cent
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4 Samfundets beslut om vinstutdelning
Fyll i denna del om samfundet har fattat beslut om utdelning av medel. Om medel inte delas ut, behöver ni inte fylla i punkten.
Utdelningsbeslutet har
fattats (ddmmåååå)

Kan lyftas
(ddmmåååå)

Belopp som enligt beslutet delas ut sammanlagt2)
euro

cent

Utdelning av dividend
eller överskott
Utbetalning från en fond som
hänförs till det fria egna kapitalet
1)

Med företagardelägare avses en sådan person som har ledande ställning i bolaget och som ensam innehar över 30 % eller tillsammans med sin familj
över 50 % av bolagets aktier eller röstetalet (7 § i L om pension för arbetstagare).
2)
Sådana dividender, överskott och återbetalningar av kapital som stått att lyfta ska anges också i årsanmälan (blankett 7812r, Årsanmälan om dividender).
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5 Ändringar i aktiekapitalet efter räkenskapsperiodens utgång och egna aktier som är i bolagets besittning
Ökning av aktiekapitalet

euro

cent

Teckningspris för en ny aktie
euro

cent

Antalet aktier efter

Minskning av aktiekapitalet

Teckningspriset ska användas
som det matematiska värdet
för en ny aktie

Bolaget har löst in/
förvärvat/överlåtit
egna aktier

Ökning

Ja

Nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde
euro cent

cent ändringen

euro

Mot betalning

Utan betalning

Uträkning av inkomstskatt (NärSkL)

I bokföringen

6 Intäkter från näringsverksamheten (fortsätter på sidan 3)

euro

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

Ja
I beskattningen
cent

euro

cent

1 Omsättning
2 Tillverkning för eget bruk
3 Övriga verksamhetsintäkter
Överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier som utgör
anläggningstillgångar (specificera på blankett 71A och/eller 71B)
Skattepliktig andel (NärSkL 6 b och 51 d §) (specificera på blankett 71B)
Vinst från överlåtelse av fastigheter som utgör anläggningstillgångar
Överlåtelsevinster från övriga anläggningstillgångar
Erhållna understöd och bidrag
Övriga intäkter
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4 Finansiella intäkter
Erhållna dividender och överskott (specificera på blankett 73)
Skattepliktig andel (NärSkL 6 a §)
Ränteinkomster från parter i koncerngemenskap
Ränteintäkter från ägarintresseföretag
Övriga ränteintäkter
Vinstandelar från sammanslutningar
Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna (ISkL 16 och 16 a §)
Överlåtelsevinster från finansieringstillgångar
Intäkter av kapitaliseringsavtal o.d.
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Skattepliktig andel
Övriga finansiella intäkter
5 Nedskrivningar och deras återföringar
Skattepliktig andel (NärSkL 5 a §)
6 Mottaget koncernbidrag (specificera på blankett 65)
7 Minskning av reserver
Skattepliktig andel (NärSkL 43 och 47 §)

Till början av blanketten
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I bokföringen
euro

I beskattningen
cent

euro

cent

euro

cent

8 Andel av inkomsten från ett bassamfund (specificera på blankett 74)
9 Vinster från överlåtelse av annan egendom (specificera på blankett 71B)
10 Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
11 NÄRINGSVERKSAMHETENS SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER SAMMANLAGT

12 Skatteåterbäring
13 Produktionsstöd för film (NärSkL 6 § 1 mom. 5 punkten)
14 Överlåtelsevinst, indirekt intäktsföring
15 Övriga skattefria intäkter i resultaträkningen

Uträkning av inkomstskatt

I bokföringen

7 Kostnader i näringsverksamheten (fortsätter på sidan 4)

euro

I beskattningen
cent

1 Material och tjänster
Inköp och förändring av lager
Köpta tjänster
2 Personalkostnader
Löner och arvoden
Pensionskostnader
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Övriga lönebikostnader
3 Avskrivningar av och värdenedgångar på
anläggningstillgångar
Avskrivningar
Avdragbar andel (NärSkL 24, 30‒34, 36‒41 §) (specificera på blankett 62)
Nedskrivningar på anläggningstillgångar
Avdragbar andel (NärSkL 42 §)
4 Övriga verksamhetskostnader
Representationskostnader
Avdragbar andel 50 % (NärSkL 8 § 1 mom. 8 punkten)
Donationer som getts
Avdragbar andel (ISkL 57 §)
Överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier som utgör
anläggningstillgångar (specificera på blankett 71A och/eller 71B)
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Avdragbar andel (NärSkL 6 b och 51 d §) (deklarera på blankett 71B)
Överlåtelseförluster från övriga anläggningstillgångar
Leasingavgifter
Nedskrivningar på kundfordringar
Övriga avdragbara kostnader

Till början av blanketten
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I bokföringen
euro

I beskattningen
cent

euro

cent

Kostnader som inte kan dras av
Direkta skatter
Skatteförhöjningar och förseningsavgifter
Böter och övriga avgifter av straffnatur
Fusionsförlust
Värdenedgångar på aktier som utgör anläggningstillgångar
Avsättningar
Övriga kostnader som inte kan dras av
5 Finansiella kostnader
Ränteutgifter till parter i koncerngemenskap (NärSkL 18 a §)
Räntekostnader som betalats till ägarintresseföretag
Övriga räntekostnader
Finansiella kostnader som behandlas som räntekostnader (NärSkL 18 a §)
Rättelse av räntekostnaderna (NärSkL 18 a §)
Koncernstöd och nedskrivningar på fordringar
(NärSkL 16 § 1 mom. 7 punkten)
Förluster och värdenedgångar på övriga finansieringstillgångar
Avdragbar andel
Överlåtelseförluster från finansieringstillgångar
Övriga finansiella kostnader
6 Avdragbar överskottsåterbäring från andelslag
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7 Utbetalt koncernbidrag (specificera på blankett 65)
8 Ökning av reserver
Avdragbar andel (NärSkL 43 och 47 §)
9 Överlåtelseförluster från och värdenedgångar på
annan egendom (specificera på blankett 71B)
Avdragbar andel
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10 Värdenedgångar på fordringar som hänför sig
till annan egendom
Avdragbar andel
11 Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet
12 Förluster från ett utländskt dotterbolag (koncernavdrag) – utred i en fritt formulerad bilaga
13 Övriga avdragbara kostnader (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
14 DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV AVDRAGBARA KOSTNADER I NÄRINGSBESKATTNINGEN

Till början av blanketten
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8 Det beskattningsbara resultatet eller förlust som ska fastställas
Om samfundet har inkomst från jordbrukets förvärvskälla, fyll i blankett 7M.
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RESULTAT

euro

cent

FÖRLUST

euro

cent

Poster som inte beaktas
vid fastställandet av förlust
Resultat av näringsverksamheten

Uträkning av förmögenhet
9 Tillgångar

Förlust i näringsverksamheten

euro

cent

euro

Anläggningstillgångar

Finansieringstillgångar

Immateriella rättigheter

Kundfordringar

Långfristiga utgifter

Fordringar hos företag inom samma
koncern

Fastigheter (specif. på blankett 18)

Fordringar hos ägarintresseföretag

Maskiner och inventarier

Lånefordringar

Förskottsbetalningar

Övriga fordringar

Värdepapper bland anläggningstillgångar (specif. på blankett 8A)

Finansiella värdepapper
(specif. på blankett 8A)

Fordringar hos företag inom
samma koncern

Resultatregleringar (fordringar)

Fordringar hos ägarintresseföretag

Fordringar från delintäktsföring

Övriga fordringar bland
anläggningstillgångar

Kassa

Övriga anläggningstillgångar

Bank

Anläggningstillgångar sammanlagt

Övriga finansieringstillgångar

cent

Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter

Finansieringstillgångar sammanlagt

VEROH 3052r 1.2021 (sida 5/6)

Annan egendom
Varor under tillverkning

Värdepapper (specif. på blankett 8A)

Färdiga produkter/varor

Fastigheter (specif. på blankett 18)

Varor

Delägarlån

Fastigheter som utgör
omsättningstillgångar

Fordringar hos företag i
samma koncern

Värdepapper som utgör
omsättningstillgångar

Övriga fordringar

Övriga omsättningstillgångar

Annan egendom som hör
till denna grupp

Omsättningstillgångar sammanlagt

Annan egendom sammanlagt
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT

Till början av blanketten

6B SKATTEDEKLARATION FÖR
NÄRINGSVERKSAMHET 2021
SAMFUND
FO-nummer

10 Skulder

euro

cent

11 Eget kapital

euro

cent

Bundet eget kapital
Masskuldebrevslån

Aktie- eller andelskapital

Lån mot konvertibla skuldebrev

Övrigt bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Skulder till kreditinstitut

Fonden för inbetalt fritt eget kapital
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Leverantörsskulder

Övriga fonder

Skulder till företag inom
samma koncern

Vinst från tidigare
räkenskapsperioder
Förlust från tidigare
räkenskapsperioder

Skulder till ägarintresseföretag
Skulder till delägare

Räkenskapsperiodens vinst

Resultatregleringar (skuld)

Räkenskapsperiodens förlust

Erhållna långfristiga förskott

Beskattningsbart resultat

Erhållna kortfristiga förskott

Förlust som fastställs vid
beskattningen

Övriga skulder

Skattefria intäkter

Kapitallån

Kostnader som inte kan
dras av vid beskattningen

SKULDER SAMMANLAGT

Övriga skillnader mellan
bokföringen och beskattningen

Kortfristiga skulder sammanlagt

EGET KAPITAL SAMMANLAGT

Långfristiga skulder sammanlagt

POSITIV NETTOFÖRMÖGENHET
NEGATIV NETTOFÖRMÖGENHET

12 Revision
Har revision verkställts?
Ja

Nej, den verkställs senare

Nej, vi har låtit bli att välja en revisor med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen

Innehåller revisionsberättelsen sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen?

Nej

Ja
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13 Ändring i ägarandelar och förluster
Ange skatteåret under vilket ägarbytet har skett, om mer än hälften av aktierna eller andelarna bytt
ägare under skatteåret eller stegvis under flera års tid. Om ägarbytet har skett stegvis under flera års
tid ska du ange det skatteår före vilket eller under vilket de förluster har uppstått som på grund av
ägarbytena inte är avdragsgilla.

Datum

Skatteår

Underskrift och namnförtydligande

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

