Töm blanketten

6U SKATTEDEKLARATION FÖR
NÄRINGSVERKSAMHET 2022
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGT
UTLÄNDSKT SAMFUND

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT
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
2 Fast driftställe vid inkomstbeskattningen
Bolaget anser att det har ett fast driftställe i den mening som avses
i inkomstbeskattningen, eller bolaget har fast egendom i Finland.

Bolaget anser att det inte har ett fast driftställe i den
mening som avses i inkomstbeskattningen. Fyll i blankett 80.

3 Övriga uppgifter
Bolaget bedriver inte näringsverksamhet (NärSkL 1 § 1 mom.)
Bokslutet har upprättats enligt
internationella bokslutsstandarder.

Bolaget är skyldigt att upprätta dokumentation av internprissättningen (14 a § i L om beskattningsförfarande). Fyll i blankett 78.
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Har filialen eller det fasta driftstället bolagiserats enligt NärSkL 52 d §? Eller har samfundet överlåtit filialen
eller det fasta driftställe som bildar en verksamhetsgren på det sätt som avses i NärSkL 52 d §?

Uträkning av inkomstskatt (NärSkL)

4 Intäkter från näringsverksamhet (fortsätter på sidan 3)

Bokföring
euro

cent

1 Omsättning
Försäljning av varor och tjänster till övriga ..............................................................................................
Försäljning av varor och tjänster till huvudrörelsen .................................................................................
Försäljning av varor och tjänster till företag inom samma koncern
2 Övriga verksamhetsintäkter
Överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier som utgör
anläggningstillgångar (specificera i blankett 71A och/eller 71B) .........
Skattepliktig andel (NärSkL 6 b och 51 d §) (specificera i blankett 71B) ............................................
Vinst från överlåtelse av fastigheter som utgör anläggningstillgångar ...................................................
Övriga intäkter
3 Finansieringsintäkter
Erhållna dividender och överskott (specificera i blankett 73) ..............
Skattepliktig andel (NärSkL 6 a §) ......................................................................................................
Vinstandelar från sammanslutningar ...................................................
Den skattepliktiga andelen av inkomstandelar (ISkL 16 och 16 a §) ...................................................
Intäkter från kapitaliseringsavtal e.d. ...................................................
Skattepliktig andel ...............................................................................................................................
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Övriga finansiella intäkter
4 Nedskrivningar och deras återföringar ........................................
Skattepliktig andel (NärSkL 5 a §)
5 Mottaget koncernbidrag (specificera i blankett 65)
6 Minskning av reserver ....................................................................
Skattepliktig andel (NärSkL 43 och 47 §)

Ja

Beskattning
euro

cent

6U SKATTEDEKLARATION FÖR
FO-nummer

NÄRINGSVERKSAMHET 2022
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGT
UTLÄNDSKT SAMFUND

Bokföring
euro

cent

Beskattning
euro

cent

Beskattning
euro

cent

7 Andel av ett bassamfunds inkomst (specificera i blankett 74)
8 Vinster från överlåtelse av annan egendom (specifera i blankett 71B)
9 Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
10 DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET

11 Skatteåterbäring
12 Övriga skattefria intäkter i resultaträkningen

Uträkning av inkomstskatt (NärSkL)

5 Kostnader i näringsverksamheten (fortsätter på sidan 4)

Bokföring
euro

cent

1 Material och tjänster
Inköp och förändring av lager ..................................................................................................................
Köpta tjänster ‒ huvudrörelse och intressegemenskapsföretag ..............................................................
Köpta tjänster ‒ övriga
2 Personalkostnader
Löner och arvoden för arbete som utförts i Finland .................................................................................

30532

Pensionskostnader för arbete som utförts i Finland ................................................................................
Övriga lönebikostnader för arbete som utförts i Finland ..........................................................................
Personalkostnader för arbete som utförts någon annanstans men
kostnaderna hänför sig till det fasta driftstället i Finland
3 Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar .......................................................................................
Avdragbar andel (NärSkL 24, 30‒34, 36‒41 §) (specificera i blankett 62) .........................................
Nedskrivningar på anläggningstillgångar .............................................
Avdragbar andel (NärSkL 42 §)
4 Övriga verksamhetskostnader
Representationskostnader ...................................................................
Avdragbar andel 50 % (NärSkL 8 § 1 mom. 8 punkten) .....................................................................
Donationer ...........................................................................................
Avdragbar andel (ISkL 57 §)
Överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier som utgör
anläggningstillgångar (specificera i blankett 71A och/eller 71B) .........
Avdragbar andel (NärSkL 6 b och 51 d §) (deklarera på blanketten 71B) ..........................................
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Nedskrivningar på kundfordringar ...........................................................................................................
Huvudrörelsens administrativa kostnader som hänför sig till det fasta driftstället ...................................
Övriga avdragbara kostnader ..................................................................................................................
Kostnader som inte kan dras av
Direkta skatter .................................................................................
Skatteförhöjningar och förseningsavgifter ......................................
Böter och övriga straffliknande avgifter ..........................................

Till början av blanketten

6U SKATTEDEKLARATION FÖR
NÄRINGSVERKSAMHET 2022
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGT
UTLÄNDSKT SAMFUND

FO-nummer

Uträkning av inkomstskatt (NärSkL)

Bokföring
euro

5 Kostnader i näringsverksamheten

cent

Beskattning
euro

cent

Värdenedgångar på aktier som utgör anläggningstillgångar ...............
Avsättningar .........................................................................................
Övriga kostnader som inte kan dras av
5 Finansiella kostnader
Räntekostnader som betalas till huvudrörelsen ...................................
Avdragbar andel .................................................................................................................................
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 .................................................................................................................................
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Överlåtelseförluster från finansieringstillgångar .....................................................................................
Övriga finansiella kostnader
6 Utbetalt koncernbidrag (specificera i blankett 65)
7 Ökning av reserver .........................................................................
Avdragbar andel (NärSkL 43 och 47 §)
8 Överlåtelseförluster från och värdenedgångar på
annan egendom (specifera i blankett 71B) .....................................
Avdragbar andel
9 Värdenedgångar på fordringar som hänför sig
till annan egendom .........................................................................
Avdragbar andel
10 Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet
11 Övriga avdragbara kostnader (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
12 DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV AVDRAGBARA KOSTNADER I NÄRINGSBESKATTNINGEN

6 Det beskattningsbara resultatet eller förlust som ska fastställas
Om samfundet har inkomst från jordbrukets förvärvskälla, fyll i blankett 7M.
RESULTAT

euro

cent FÖRLUST

euro

cent

Poster som inte beaktas
vid fastställandet av förlust
Resultat av näringsverksamheten

Förlust i näringsverksamheten
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Källskatter som tagits ut på inkomsterna i Finland (7 § i källskattelagen)
7 Uppgifter om huvudrörelsen för denna räkenskapsperiod
Huvudrörelsens omsättning (för all verksamhet)
Huvudrörelsens kostnader sammanlagt
Huvudrörelsens resultat eller förlust
Antalet anställda i huvudrörelsen

Till början av blanketten

6U SKATTEDEKLARATION FÖR
NÄRINGSVERKSAMHET 2022
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGT
UTLÄNDSKT SAMFUND

FO-nummer

Uträkning av förmögenhet
8 Tillgångar

euro

cent

Anläggningstillgångar

Finansieringstillgångar

Immateriella rättigheter ...................

Kundfordringar ...............................

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

Fordringar hos företag
inom samma koncern ....................

Fastigheter (specif. i blankett 18)

Fordringar hos ägarintresseföretag

Maskiner och inventarier ................
Förskottsbetalningar .......................

Lånefordringar ................................
Finansiella värdepapper
(specif. i blankett 8A) ......................

Värdepapper bland anläggningstillgångar (specif. i blankett 8A) ..........

Övriga finansieringstillgångar
och fordringar ................................

Fordringar hos företag inom
samma koncern ..............................

Finansieringstillgångar sammanlagt

euro

cent

euro

cent

Annan egendom
Värdepapper
(specificera i blankett 8A) ..............

Fordringar hos ägarintresseföretag
Övriga fordringar bland
anläggningstillgångar ......................

Fastigheter
(specificera i blankett 18) ...............

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

Fordringar hos företag i
samma koncern .............................

Anläggningstillgångar sammanlagt
Omsättningstillgångar
Fastigheter bland
omsättningstillgångar ......................

Övriga fordringar ............................
Annan egendom som hör
till denna grupp ..............................

Övriga omsättningstillgångar ..........

Annan egendom sammanlagt

Omsättningstillgångar sammanlagt
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TILLGÅNGAR SAMMANLAGT

9 Skulder

euro

cent

Skulder till kreditinstitut ...................
Skulder till företag inom
samma koncern ..............................

Övriga skulder ...............................

Skulder till ägarintresseföretag .......

SKULDER SAMMANLAGT

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

Kortfristiga skulder sammanlagt

Resultatregleringar

Långfristiga skulder sammanlagt

Kapitallån .......................................

10 Revision
Har revision verkställts?
Ja

Nej, den verkställs senare

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

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

Nej

Ja
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11 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

