73 SPECIFIKATION AV DIVIDENDINKOMSTER OCH ÖVRIGA POSTER
AV VINSTUTDELNINGSNATUR 2020
Töm blanketten

Ni behöver inte fylla i denna blankett om
samfundet mottagit endast skattefria
dividender från Finland.

Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

Den skattskyldige är ett offentligt noterat bolag
Ja
DIVIDENDINKOMSTER
OCH ÖVERSKOTT

Ägarandel
% 1)

Utdela- Dividender och
ren är
överskott sammanlagt
ett noteeuro
cent
rat bolag

Skattefri andel
euro

Skattepliktig andel
cent

euro

cent

1 SKATTEFRIA
a) Från Finland

30961

b) Från en annan EU/EES-stat
c) Från en stat utanför EU och EES
(se skatteavtalet)
2 SKATTEPLIKTIGA 100 %
a) Från ett finskt noterat samfund om
ägarandelen i samfundet är mindre
än 10 %, samt övriga skattepliktiga
dividender och överskott
b) Från ett samfund i en annan
EU/EES-stat, om ägarandelen i samfundet är mindre än 10 %, samt övriga
skattepliktiga dividender och överskott
c) Dividender och överskott från
en stat utanför EU och EES
(se skatteavtalet)
d) Från REIT-bolag 2)
e) Erhållna dividender som varit
avdragsgilla prestationer för
utbetalaren
f) Erhållna dividender som varit
avdragsgilla prestationer för
utbetalaren

Landskod

Landskod

VEROH 3096r 1.2020

3 DELVIS SKATTEPLIKTIGA (25 % skattefria, 75 % skattepliktiga)
a) Dividender på investeringstillgångsaktier som penninginstitut och
försäkrings och pensionsanstalter
fått från Finland
b) Dividender på investeringstillgångsaktier som penninginstitut och
försäkrings- och pensionsanstalter
fått från en annan EU/EES-stat
Dividender och överskott sammanlagt
(överför till blankett 6B, del 6 punkt 4) 3)
Den skattefria andelen av dividenderna och överskott sammanlagt
Den skattepliktiga andelen av dividenderna och överskott sammanlagt
(överför till blankett 6B, del 6 punkt 4)
1) Ange ägarandelen endast om den är minst 10 %. Ange ägarandelen i hela procent. Punkten Ägarandel behöver inte fyllas i om
samfundet som deklarerar är listat eller om på samma rad (a–d) anges sammanlagda uppgifter från flera samfund.
2) Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder 24.4.2009/299.
3) Om du deklarerar dividender med blankett 7A ska du överföra det sammanlagda beloppet av dividenderna och det skattepliktiga
beloppet till del 2 punkt 1.
Om du deklarerar dividender med blankett 7M ska du överföra det sammanlagda beloppet av dividenderna och det skattepliktiga
beloppet till del 2 punkt 1.
Skriv ut blanketten

