Exempel 4
Exemplet beskriver hur en kommun fyller i skattedeklaration 6C.
Enligt 21 § 4 mom. i inkomstskattelagen är landskap, kommuner och samkommuner, den evangelisk-lutherska
kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet och deras församlingar samt andra religionssamfund skattskyldiga
endast för inkomst av näringsverksamhet och inkomst av fastigheter eller delar av fastigheter som har använts
för annat än allmänt eller allmännyttigt ändamål. Kommuner är inte skattskyldiga för inkomst av
näringsverksamhet som de bedriver inom sitt område eller för inkomst av fastigheter inom detta.
Sida 1
Kommunen fyller i först kommunens namn, FO-nummer och räkenskapsperiod. Kommunen anger också
kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för skattedeklarationen (Ebba
Ekonomisekreterare, 040 000 0000).

Kommunen fyller inte i blankettens delar 2 och 3 eftersom de gäller endast föreningar och stiftelser.
Sida 2
Exempelkommunen har inte sådan skattefri varu- eller tjänsteförsäljning som den borde deklarera i del 4
(Specifikation av skattefri varu- och tjänsteförsäljning). Kommunen ska inte deklarera dess lagstadgade
verksamhet i del 4. Kommunen anger här inte heller kommunens egen försäljning av varor och tjänster inom
dess eget område.
Exempelkommunen har ingen näringsverksamhet utanför kommunen, och därför fyller den inte i del 5
(Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet). Kommunen deklarerar i del 5 inte sin näringsverksamhet i
kommunen.
Sida 3
I uträkningen på sidan 3 deklarerar kommunen intäkterna av och kostnaderna för verksamheten. Kommunen
deklarerar bl.a. statsandelarna, kommunalskatten, andelen av samfundsskatten och av fastighetsskatten i
punkten Alla övriga intäkter.
Kommunen har fått sammanlagt 56 000,00 euro i inkomster av virkesförsäljning från både kommunens eget
område och utanför kommunen. Kommunen deklarerar det sammanlagda beloppet i punkten Post enligt

bokföringen. Kommunen specificerar inkomsten från den skattepliktiga virkesförsäljningen utanför den egna
kommunen, sammanlagt 24 000,00 euro, i punkten Personlig förvärvskälla. Kostnaderna för den
skattepliktiga virkesförsäljningen är 7 000,00 euro, som kommunen deklarerar i kolumnen Personlig
förvärvskälla.

Sida 4
Kommunen deklarerar den skattepliktiga virkesförsäljningen i punkten Resultat av den personliga
förvärvskällan i blankettens del 8 (Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor före avdragande av förluster
eller förlust som ska fastställas för skatteåret).

Skattedeklarationen undertecknas av en person som har namnteckningsrätt.

