81 REDOGÖRELSE OM

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

NETTORÄNTEUTGIFTER 2022

Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå–ddmmåååå)

Ange skatteårets nettoränteutgifter och deras avdragsgilla andel om bolagets ränteutgifter överskrider 500 000 euro och
inga av de förutsättningar som anges i punkt 2 uppfylls för bolaget.
Med denna blankett kan bolaget också yrka på avdrag för icke-avdragsgilla nettoränteutgifter från tidigare skatteår.
2 Bakgrundsuppgifter
Bolaget är ett fristående företag enligt vad som avses i direktivet (18 b § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. i NärSkL)
Bolaget är ett finansiellt företag (18 b § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. i NärSkL)
Bolaget ansvarar för genomförandet eller upprätthållandet av offentlig infrastruktur (NärSkL 18 b § 4 mom. 2 punkten)
3 Ränteutgifter på projekt till vilka har erhållits stöd som avses i lagstiftningen om räntestöd
(18 § 1 mom. 3 punkten och 4 mom. i NärSkL)
Bolaget har enbart ränteutgifter och dessa hänför sig till projekt till vilka har erhållits stöd som avses i lagstiftningen om räntestöd
Bolaget har haft förutom ränteutgifter för projekt för vilka räntestöd betalats också andra ränteutgifter
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euro
Ränteutgifter som hänför sig till projekt till vilka har erhållits stöd som avses i
lagstiftningen om räntestöd
4 Skatteårets nettoränteutgifter
Nettoränteutgifter sammanlagt .............................................................................................
Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till utländska parter .......................................
Nettoränteutgifter som betalats till parter i koncerngemenskap (18 a § i NärSkL) sammanlagt ..
Nettoränteutgifter som betalats till parter som inte är i koncerngemenskap (18 a § i NärSkL) sammanlagt

Av dessa ränteutgifter som avses i 18 a § 4 mom. 2 punkten i NärSkL
5 Justerat resultat
Differensen mellan intäkterna och kostnaderna
(räkna med i intäkterna mottagna koncernbidrag och i kostnaderna givna
koncernbidrag samt koncernavdrag) ..........................................................................

+

Ränteutgifter ................................................................................................................. +
Avskrivningar som gjorts i beskattningen ..................................................................... +
Justerat resultat

=
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25 % av det justerade resultatet
6 Tillämpning av gränsen på 25 procent eller 3 000 000 euro (fyll i antingen 6a och 6b)
6a Nettoränteutgifter som överstiger 25-procentsgränsen
6b Nettoränteutgifter som överstiger 3 000 000-gränsen

cent
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7 Skatteårets avdragsgilla ränteutgifter enligt övergångsbestämmelsen
Skatteårets avdragsgilla ränteutgifter enligt övergångsbestämmelsen
(18 a § 4 mom. 2 punkten i NärSkL)
8 Skatteårets icke-avdragsgilla nettoränteutgifter
Skatteårets icke-avdragsgilla nettoränteutgifter sammanlagt
Skatteårets icke-avdragsgilla nettoränteutgifter NärSkL
Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till parter i koncerngemenskap
Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till parter som inte är i koncerngemenskap
Skatteårets icke-avdragsgilla nettoränteutgifter ISkL
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Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till parter i koncerngemenskap
Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till parter som inte är i koncerngemenskap
Skatteårets icke-avdragsgilla nettoränteutgifter GårdsSkL
Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till parter i koncerngemenskap
Av dessa nettoränteutgifter som har betalats till parter som inte är i koncerngemenskap

9 Icke-avdragsgilla nettoränteutgifter från
tidigare år

NärSkL
euro

ISkL
euro

cent

cent

GårdsSkL
euro

cent

Icke-avdragsgilla nettoränteutgifter vid skatteårets
ingång som betalats till parter i koncerngemenskap
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Under skatteåret avdragna icke-avdragsgilla
nettoränteutgifter från tidigare år som betalats till
parter i koncerngemenskap
Icke-avdragsgilla nettoränteutgifter sammanlagt
vid skatteårets utgång som betalats till parter i
koncerngemenskap
Icke-avdragsgilla nettoränteutgifter vid skatteårets
ingång som betalats till parter som inte är i
koncerngemenskap
Under skatteåret avdragna icke-avdragsgilla nettoränteutgifter från tidigare år som betalats till parter som inte
är i koncerngemenskap
Icke-avdragsgilla nettoränteutgifter sammanlagt vid
skatteårets utgång som betalats till parter som inte är
i koncerngemenskap

10 Ränteavdragsbegränsningens inverkan på skatteåret inkomst
NärSkL
euro

cent

ISkL
euro

cent

GårdsSkL
euro

cent
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11 Undantaget som grundar sig på en jämförelse av balansräkningar
Bolaget yrkar på tillämpning av undantaget som grundar sig på en jämförelse av balansräkningar
Ange dessa uppgifter om bolaget yrkar på tillämpning av undantaget som grundar sig på en jämförelse av balansräkningar:
Bolaget som har upprättat koncernbalansräkningen som använts i jämförelsen av balansräkningar (18 b § 1 mom. 4 punkten och 5 mom. i NärSkL)

Namn

FO-nummer

Bolagets soliditetsgrad under skatteåret enligt det revisorsgranskade och fastställda bokslutet

%

Koncernens soliditetsgrad under skatteåret enligt det revisorsgranskade och fastställda bokslutet

%
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I jämförelsen har använts den omvandlade balansräkningen
Bolagets soliditetsgrad under skatteåret enligt den omvandlade balansräkningen

%

Koncernens soliditetsgrad under skatteåret enligt den omvandlade balansräkningen

%
euro

cent

Det sammanlagda beloppet av skuld i koncernbalansräkningen till en aktör som
innehar en betydande ägarandel
Sådan skuld i koncernbalansräkningen som vid balansjämförelsen anses utgöra
eget kapital

VEROH 3009r 1.2022 (sida 3/3)

Soliditetsgrad i koncernbalansräkningen under skatteåret efter rättelse av det egna kapitalet

%

Uppgifterna i datafälten läses optiskt. Information som har skrivits någon annanstans på blanketten behandlas inte. Använd endast sådana
blanketter som du skrivit ut på skatt.fi, inte kopior av dem. Kopieringen kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

