Töm blanketten

6C SKATTEDEKLARATION 2018
FÖRENING, STIFTELSE, KOMMUN,
FÖRSAMLING M.M.
Denna blankett är avsedd för föreningar,
stiftelser, kommuner, samkommuner,
församlingar, religionssamfund,
yrkeshögskolor och universitet.

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT
Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

Kompletterande uppgifter för skattedeklarationen lämnas av (namn)

Telefon

Om samfundet har bytt bransch, ska du ange den nya branschen (kod enligt TOL 2008) Verksamhet både på finska
fastlandet och på Åland
Ja

Kommuner, samkommuner, församlingar, religionssamfund, yrkeshögskolor och universitet ska fylla i delarna 4, 5, 6, 8 (vid
behov) och 9.
2 Specifikationsuppgifter om förening och stiftelse
Antalet personmedlemmar

Antalet samfundsmedlemmar

Antalet stödmedlemmar

30671

Stadgarna har ändrats och de nya stadgarna har bifogats till skattedeklarationen.
Föreningen eller stiftelsen som använder blanketten är (denna punkt måste alltid fyllas i)
allmännyttig
Fyll i delarna 3, 4, 5, 6, 8 (vid behov) och 9.
inte allmännyttig
Fyll i delarna 6, 7 (vid behov), 8 och 9.

3 Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse
Det har skett en väsentlig förändring i verksamheten eller i medelanskaffningen och en redogörelse för ändringen har lämnats
i en separat bilaga.
Fylls i endast av stiftelser: vad är stiftelsens huvudsakliga syfte?
Stipendiestiftelse

Annan stiftelse
st

Det sammanlagda beloppet på stipendierna som stipendiestiftelsen delat ut
under räkenskapsperioden.
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6C SKATTEDEKLARATION 2018
FÖRENING, STIFTELSE, KOMMUN,
FÖRSAMLING M.M.
FO-nummer

4 Specifikation av skattefri varu- och tjänsteförsäljning
Om samfundet bedriver sådan försäljning av tjänster eller varor som det anser utgöra skattefri verksamhet, specificera de skattefria verksamhetsformerna. Inkludera inte kommunens, samkommunens, församlingens, religionssamfundets, yrkeshögskolans eller universitetets
lagstadgade verksamhet i specifikationen. Kommunen ska inte heller specificera sådan försäljning av varor och tjänster som sker inom
dess eget område.
Verksamhetsform

Intäkter från försäljningen Offentligt stöd för
exkl. offentliga stöd
verksamheten
cent

euro

cent

euro

cent

30672

euro

Kostnader för
verksamheten

5 Specifikation av skattepliktiga näringsverksamhet
Om samfundet bedriver näringsverksamhet, specificera verksamhetsformerna.
Verksamhetsform

Skattepliktiga intäkter
euro

cent

Avdragbara kostnader i
beskattningen
euro

Samfundet har ansökt om
avgiftsbelagt skattelättnadsbeslut för verksamheten

cent
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Töm blanketten

6C SKATTEDEKLARATION 2018
FÖRENING, STIFTELSE, KOMMUN,
FÖRSAMLING M.M.
FO-nummer

6 Uträkning av bokföringsenligt och skattepliktigt resultat
Deklarera resultatet eller förlusten av jordbrukets förvärvskälla på bilageblankett 7M.
Skattepliktig verksamhet
Näringsverksamhetens
förvärvskälla

Post enligt bokföringen
Intäkter

euro

cent

euro

Personlig förvärvskälla

cent

euro

Föreningens medlemsavgifter
Varu- och tjänsteförsäljning
Hyresinkomster från fastigheter
Övriga hyresinkomster
Inkomster från virkesförsäljning
Dividendinkomster 1)
Vinstandelar från sammanslutningar
Den skattepliktiga andelen av
inkomstandelarna (ISkL 16 och 16 a §)
Allmänna understöd
Alla övriga intäkter
Skatteåterbäring
Bokslutsdispositioner
Intäkter tillsammans

30673

Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar 2)
Representationskostnader
Alla övriga kostnader
Direkta skatter och skatteförhöjningar
Bokslutsdispositioner
Kostnader tillsammans
1)

Om samfundet har skattepliktiga dividendinkomster, fyll också i bilageblankett 73.

2)

Om samfundet har avdragbara avskrivningar i beskattningen, fyll också i bilageblankett 62.

Till början av blanketten
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6C SKATTEDEKLARATION 2018
FÖRENING, STIFTELSE, KOMMUN,
FÖRSAMLING M.M.
FO-nummer

7 Annan än allmännyttig förening eller stiftelse: uträkning av vinst eller förlust
från överlåtelse av egendom som hör till den personliga förvärvskällan

euro

cent

1 Överlåtelsevinster sammanlagt
2 Överlåtelseförluster sammanlagt (dras av från överlåtelsevinsterna
under de fem följande åren, ISkL 50 §)
3 Överlåtelseförlust som fastställts under tidigare år
4 Skattepliktiga överlåtelsevinster
(inkludera i resultatet eller förlusten av den personliga förvärvskällan i del 8)
5 Överlåtelseförlust som ska fastställas
(inkludera inte i resultatet eller förlusten av den personliga förvärvskällan)
8 Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor före avdragande av förluster eller förlust som ska fastställas för skatteåret
Om samfundet har resultat av jordbrukets förvärvskälla, fyll i bilageblankett 7M.

RESULTAT

euro

cent

FÖRLUST

euro

Poster som inte beaktas
vid fastställandet av förlust
Resultat av näringsverksamhet

Förlust av
näringsverksamhet

Resultat av den personliga
förvärvskällan

Förlust av den personliga
förvärvskällan

Underskrift och namnförtydligande

30674

Datum
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