Om den förhandsifyllda blanketten står till förfogande, skicka denna blankett
med den, eller överför de förhandsifyllda uppgifterna här bredvid.
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SKATTEFÖRVALTNINGEN
KOD 5019832
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Sista inlämningsdag

Töm blanketten

Den skattskyldiges namn och adress

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET
RÖRELSEIDKARE ELLER YRKESUTÖVARE
Hemkommun 31.12.2016
FO-nummer eller personbeteckning

E

916
Dubbel bokföring
Räkenskapsperiod (ddmmåååå - ddmmåååå)

904 Yrkande på avräkning av utländsk skatt
(specificera på blankett 70A)
Denna blankett används av rörelseidkare eller yrkesutövare.
Bransch

5

Kontaktperson för kompletterande deklarationsuppgifter

Telefon

2017

30491

I Uträkning av inkomstskatt
1 Intäkter av näringsverksamhet

I bokföringen
euro

I beskattningen
cent

euro

Omsättning/intäkter av yrket sammanlagt

300

Erhållna understöd och bidrag 1)

318

Övriga intäkter

301

Intäktsförts av privatbruket, om kostnaderna för privatbruket har dragits av i bokföringen
Privatbruk av bil (specificera på sidan 3 i punkt V A)

313

Privatbruk av varor

314

Övrigt privatbruk

315

Erhållna dividender och överskott från andelslag
Erhållna dividender
Skattepliktig andel
Överskott från off. not. andelslag från hemlandet,
EU/EES-området och från länder med vilka Finland
har ett skatteavtal

319
320

325
326

Skattepliktig andel
Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i Finland,
327
övriga länder i EU och EES och länder utanför EES

328

Skattepliktig andel
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Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

323

Minskning av reserveringar

312

Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)

324

SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET SAMMANLAGT

316

Resultaträkningens skattefria intäkter

317

1) Anteckna i denna punkt endast de understöd och bidrag som intäktsförts direkt.

E

cent

5

-2-

FO-nummer eller
personbeteckning

I bokföringen
2 Kostnader i näringsverksamheten

euro

I beskattningen
cent

euro

Inköp och förändring av lager

333

Köpta tjänster

334

Personalkostnader
Löner och arvoden

335

cent

336

Pensions- och lönebikostnader
Avskrivningar (specificera i avdelning IV eller på blankett 62)

337
338

Avdragbar andel (NärSkL 24, 30-34, 36-41 §)
341

Representationskostnader

342

Avdragbar andel 50 % (NärSkL 8 § 8 punkten)
Hyror

343

Övriga avdragbara kostnader

344
346

Räntekostnader

Avdragbar andel (räntan som räknats ut i avdelning VII är inte avdragbar)

347

Övriga finansiella kostnader

349

Ökning av reserveringar

353

Tilläggsavdrag (specificera på sidan 3 i punkterna VI B1 och B2)

364

Avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen
(bl.a. utbildningsavdrag, specificera på blankett 79)

354

DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV AVDRAGBARA KOSTNADER I
BESKATTNINGEN AV NÄRINGSVERKSAMHETEN

355

5

Icke-avdragbara kostnader
(får inte ingå i de avdragbara kostnaderna ovan)
Direkta skatter

365

Böter och övriga avgifter av straffnatur

366

Övriga icke-avdragbara kostnader

367

RESULTAT AV NÄRINGSVERKSAMHETEN (då skillnaden mellan punkterna 316 och 355 är positiv) 358
FÖRLUST AV NÄRINGSVERKSAMHETEN (då skillnaden mellan punkterna 316 och 355 är negativ)

359

II Yrkande om avdrag av förlust från kapitalinkomster
Näringsförlust som skall dras av från kapitalinkomster
Om makarna idkar näringsverksamhet tillsammans, betraktas yrkandet såsom företagarmakarnas
gemensamma yrkande.

30492

373

III Fördelning av företagsinkomsten mellan företagarmakarna
Om företagsinkomsten fördelas mellan makarna, fyll i bägge punkterna.
Företagaren
Andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet (prosentuell andel) 369

%

370

%

Arbete i rörelsen (prosentuell andel)

%

372

%

IV Avskrivning på utgifter för anskaffning av
lösa anläggningstillgångar (NärSkL 30 §, 31 §)
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Maken/makan

371
1)

euro

Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång

800

Ökning under skatteåret

801

Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar

802

cent

E

euro

Skatteårets avskrivningar

804

Tilläggsavskrivning (NärSkL 32 §)

805

Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets utgång

806

cent

1) Specificeras i denna punkt om det finns endast lösa anläggningstillgångar. Om ni även har andra än lösa anläggningstillgångar, specificera
tillgångarna på blankett 62.

5
Till sidan 1

5

E

-3-

FO-nummer
personbeteckning

V Specifikationer av privatbruk
A Utredning av kostnaderna för person- och paketbilar som ingår i anläggningstillgångarna eller som hyrts på leasingavtal samt av
kostnaderna för andra fordon som delvis varit i eget bruk
(i denna punkt ingår inte kostnader för naturaförmånsbilar och kilometer som körts med sådana bilar)
379 I anläggningstillgångarna ingår
3 personbil/-bilar

5

1 personbil/-bilar
Körts i näringsverksamheten

Privatkörningarna

och paketbil/-bilar

2 paketbil/-bilar
Kostnaderna sammanlagt
(egentliga kostnader + avskrivning
km på eller leasinghyra för bilen)

euro

381

4 andra fordon
cent 380 Uppgifterna baserar sig på
1 körjournal

Kostnaderna i genomsnitt/km
(kostnaderna sammanlagt dividerat
km med totalantalet kilometer)

Totalantalet kilometer

2 annan utredning
396

Privatkörningarnas andel av
kostnaderna (körts privat km
km x kostnaderna i genomsnitt)

Kostnaderna för de privata

har dragits av som
1 körningarna
utgift i bokföringen (beaktas

382

som intäkt på sidan 1)
Kostnaderna för de privata
2 körningarna har inte dragits
av i bokföringen

B Uttag och placeringar i pengar enligt bokföringen
Fylls i endast av rörelseidkare eller yrkesutövare med dubbel bokföring.
euro

cent

384

Uttag i pengar under
kalenderåret 2017

euro

cent

385

Placeringar i pengar
under kalenderåret 2017

VI Tilläggsutredningar och specifikationer av näringsverksamhetens kostnader
A Utredning om användningen av en till privata tillgångar hörande bostad i näringsverksamheten
Hela lägenhetsytan

andel som använts i näringsverksamheten

Hela lägenhetens hyra eller vederlag
eller driftskostnader för fastigheten

euro

Den egna näringsverksamhetens
andel

cent

euro

cent

386
m2

m2

B Tilläggsavdrag
B1 Utredning av ökade levnadskostnader för en tillfällig arbetsresa
Resans slag

Antalet
resedagar

Maximibelopp/resedag 1)
euro

cent

(NärSkL 55.1 § punkt 1)

1 Maximibelopp sammanlagt 2 Avdragits i bokföringen
euro
cent
euro
cent

3 Tilläggsavdrag (1-2)
euro
cent

30493

Över 10 h
Över 6 h
Utlandsresa
388 2)

387
Sammanlagt
B2 Utredning av användningen av en till privata tillgångar hörande bil i näringsverksamheten

(NärSkL 55.1 § punkt 2)

Uppgifterna om användningen av bil baserar sig på
körjournal
Totalantalet km
389

annan utredning
Maximibelopp/km 1)
euro

km

1 Maximibelopp sammanlagt 2 Avdragits i bokföringen

cent

euro

cent

Körts i näringsverksamheten

390

euro

3 Tilläggsavdrag (1-2)

cent

euro

cent

392 2)

391

km

VII Uträkning av ränteutgifter som inte är avdragbara från inkomsten av näringsverksamhetens förvärvskälla, då det egna kapitalet
är negativt på grund av privata uttag (NärSkL 18.2 §)
Fylls i endast av rörelseidkare eller yrkesutövare med dubbel bokföring.
euro
cent
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Negativt eget kapital enligt balansräkningen (utan förtecken)
Tilläggs
Uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet
Avdras
Räkenskapsperiodens förlust
Tidigare räkenskapsperioders förluster som inte kan täckas med influtna vinstmedel
Rättat negativt eget kapital 3)

+
=

Räntor, som inte är avdragbara från inkomsten av näringsverksamhetens förvärvskälla
euro

383

cent

Negativt eget kapital som rättats

X

=
Grundränta + 1 %

1) Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar 2017.
Till sidan 1
2) Överför till sidan 2 i punkt 2 Kostnader i näringsverksamheten, Tilläggsavdrag.
3) Överför beloppet till sidan 4 i punkt VIII Uträkning av förmögenhet, 2 Näringsverksamhetens skulder, Rättat negativt eget kapital likväl
inte mera än det sammanlagda beloppet av näringsverksamhetens skulder.

-4-

FO-nummer eller
personbeteckning

5

VIII Uträkning av förmögenhet
1 Näringsverksamhetens tillgångar
Anläggningstillgångar
Fastigheter, byggnader och konstruktioner (specificera på blankett 18B)

5
euro

cent

703

Maskiner och inventarier

704

Värdepapper som utgör anläggningstillgångar (specificera på blankett 8B)

705

Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varor

706

Övriga omsättningstillgångar
Finansieringstillgångar
Kundfordringar

709

708

711

Kassa (kontanter, ej insättningar på bank)

714

Finansiella värdepapper (specificera på blankett 8B)

745

Övriga finansieringstillgångar (ej insättningar på bank)

716

NÄRINGSVERKSAMHETENS TILLGÅNGAR SAMMANLAGT

718

2 Näringsverksamhetens skulder
Kortfristiga skulder

749

Långfristiga skulder
Avdras
Rättat negativt eget kapital

750

NÄRINGSVERKSAMHETENS SKULDER SAMMANLAGT

725

747

3 Nettoförmögenhet i näringsverksamheten
POSITIV NETTOFÖRMÖGENHET I NÄRINGSVERKSAMHETEN

733

NEGATIV NETTOFÖRMÖGENHET I NÄRINGSVERKSAMHETEN

734

Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden

748

Privata uttag/placeringar

741

Räkenskapsperiodens vinst/förlust (bokföring)

742

Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden

743

X Driftsreservering

30494

IX Specifikation av det egna kapitalet
Om beloppet är negativt, sätt ut ett minustecken (-) framför beloppet. Fylls i endast av rörelseidkare eller yrkesutövare med dubbel bokföring.

1)

871

Driftsreservering för skatteår 2017
XI Betalda löner
Förskottsinnehållningspliktiga löner som betalts under de 12 månader
som föregår utgången av skatteåret 2017

394

XII Överlåtelsevinster av sådana värdepapper och fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna
Överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna och som använts
i näringsverksamheten sammanlagt (till den del återanskaffningsreservering inte bildats av dem)
393
XIII Anspråk på företagsinkomst som ska fördelas
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395

Kapitalinkomstens maximibelopp utgör
1 10 % av nettoförmögenheten

2)

Företagsinkomst som ska fördelas utgör
2 i sin helhet förvärvsinkomst

Företagarmakarnas anspråk är gemensamt
Datum

E
Underskrift och namnförtydligande

1) I denna punkt anges endast driftsreserveringen. Om man har gjort också andra reserveringar än driftsreserveringen, specificera dem på
blankett 62.
2) Om yrkandet inte framställs, är kapitalinkomstens maximibelopp 20 % av nettoförmögenheten.
Till sidan 1
Skriv ut blanketten

