Töm blanketten

5 SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET RÖRELSEIDKARE ELLER
YRKESUTÖVARE

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Denna blankett är avsedd för rörelseidkare
eller yrkesutövare.
Sista inlämningsdag

1 Personuppgifter och skatteår
Namn

Räkenskapsperiod (ddmmåååå-ddmmåååå)

FO-nummer eller personbeteckning Skatteår

Bransch (Korrigering av uppgiften om räkenskapsperiod eller bransch förmedlas inte vidare. Anmäl ändringarna i ytj.fi.)

Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen (namn)

Dubbel bokföring

Jag yrkar på avräkning av utländsk skatt (fyll i blankett 70)

2 Uträkning av inkomstskatt
2.1 Intäkter från näringsverksamhet

Telefonnummer

I bokföringen
euro

cent

Omsättning

30491

Erhållna understöd och bidrag1)
Övriga rörelseintäkter
Intäktsföring av privatbruket, om kostnaderna för privatbruket har dragits av i bokföringen
Privat bruk av bil (specificera på sidan 3 i punkt 6) ...........................................................................
Privat bruk av varor............................................................................................................................
Övrigt privat bruk
Dividender och överskott
Dividender från offentligt noterade bolag ...................................
Skattepliktig andel ................................................................
Dividender från andra än offentligt noterade bolag ....................
Skattepliktig andel .................................................................
Överskott från offentligt noterade andelslag i Finland, övriga
EU/EES-länder och sådana länder utanför EES med vilka Finland
har ett skatteavtal ............................................................................
Skattepliktig andel ................................................................
Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i Finland,
övriga EU/EES-länder och länder utanför EES................................
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Skattepliktig andel
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter
Minskning av reserver
Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i räkenskapsperiodens resultaträkning)
SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET SAMMANLAGT
2.2 Skattefria intäkter i resultaträkningen
1)

Ange i denna punkt endast de understöd och bidrag som intäktsförts direkt.

I beskattningen
euro

cent

FO-nummer eller personbeteckning
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YRKESUTÖVARE

Skatteår

2.3 Kostnader i näringsverksamheten

I bokföringen
euro

cent

I beskattningen
euro

cent

Inköp och förändring av lager
Köpta tjänster
Personalkostnader
Löner och arvoden .....................................................................................................................

30492

Pensions- och lönebikostnader
Avskrivningar (specificera i del 5 eller fyll i blankett 62) ....
Avdragbar andel (NärSkL 24, 30–34, 36–41 §)
Representationskostnader ...............................................
Avdragbar andel 50 % (NärSkL 8 § 8 punkten)
Hyror
Övriga avdragbara kostnader
Räntekostnader .................................................................
Avdragbar andel
(räntan som beräknats i del 11 är inte avdragbar)
Övriga finansiella kostnader
Ökning av reserver
Tilläggsavdrag (specificera på sidan 3 i punkterna 9 och 10)
Avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen
(t.ex. utbildningsavdrag, fyll i blankett 79)
AVDRAGBARA KOSTNADER I BESKATTNINGEN AV NÄRINGSVERKSAMHETEN
SAMMANLAGT
Icke-avdragbara kostnader (får inte ingå i de avdragbara
kostnaderna ovan)
Direkta skatter ...............................................................
Böter och övriga avgifter av straffnatur ..........................
Övriga kostnader som inte får dras av
NÄRINGSRESULTAT (differensen mellan intäkterna och kostnaderna då resultatet är positivt) +
NÄRINGSFÖRLUST (differensen mellan intäkterna och kostnaderna då resultatet är negativt) 3 Yrkande på avdrag av förlust från kapitalinkomsterna

euro

cent

Näringsförlust som ska dras av från kapitalinkomst
Yrkandet anses vara gemensamt för företagarmakar om de idkar näring tillsammans.
4 Fördelning av företagsinkomst mellan företagarmakar
Fyll i kolumnerna Företagare och Make om företagsinkomsten ska fördelas mellan makarna.
Andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet
(i procent)
Arbete i rörelsen (procentuell andel)

Företagare

Make
%

%

%

%

5 Avskrivningar på utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar (NärSkL 30 §, 31 §)
Specificera avskrivningarna på anskaffningsutgiften här om du endast har lösa anläggningstillgångar. Om du dessutom har andra än lösa anläggningstillgångar ska du fylla i blankett 62.
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Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång
Ökning under skatteåret
Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar
Skatteårets avskrivningar
Tilläggsavskrivning (NärSkL 32 §)
Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets utgång

euro

cent

FO-nummer eller personbeteckning
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Skatteår

6 Redogörelse för kostnaderna för person- eller paketbilar som ingår i anläggningstillgångarna eller som hyrts på leasingavtal
samt av kostnaderna för andra fordon som delvis varit i eget bruk (dock inte kostnader för naturaförmånsbilar och antalet
kilometer som körts med dem)
I anläggningstillgångarna ingår
personbil/-bilar och
personbil/-bilar
paketbil/-bilar
andra fordon.
paketbil/-bilar
Körningar i näringsverksamheten
euro
cent Uppgifterna baserar sig på
Kostnader sammanlagt
en körjournal
(egentliga kostnader + avskrivkm ning/leasinghyra för bilen)
annan redogörelse.
Privata körningar
Kostnaderna i genomsnitt/km
Kostnaderna för de privata körningar(kostnaderna sammanlagt divina har dragits av i bokföringen
km derat med totalantalet kilometer)
(intäktsföring på sidan 1).
De privata körningarnas andel
Totalantalet kilometer
Kostnaderna för de privata körningarav kostnaderna (privat körda km
multiplicerat med de genomsnittliga
na har inte dragits av i bokföringen.
km kostnaderna per km)
7 Uttag och placeringar i pengar enligt bokföringen
Fyll i endast om du har dubbel bokföring.
euro

Uttag av pengar under
kalenderåret

cent

euro

Kalenderårets placeringar
i pengar

8 Redogörelse för användningen av en privatbostad i näringsverksamheten
Area som används för din
Bostadshyra, vederlag eller
Bostadsyta
egen näringsverksamhet
driftskostnader för fastigheten
euro

cent

Den egna näringsverksamhetens
andel av ovan nämnda kostnader
cent
euro
cent

m2

m2

9 Redogörelse för ökade levnadskostnader till följd av en tillfällig arbetsresa (NärSkL 55 § 1 mom. 1 punkten)
Överför tilläggsavdragets sammanlagda belopp till sidan 2 till punkten 2.3 Kostnader i näringsverksamheten, Tilläggsavdrag.
3 Maximibelopp/
4 Maximibelopp
5 Dragits av i
6 Tilläggsavdrag2)
1 Typ av
2 Antalet
resedag1)
sammanlagt
bokföringen
resa
resedagar
euro
euro
euro
euro
cent
cent
cent
Inrikes resa
över 10 h
Inrikes resa
över 6 h

cent

Utlandsresa
Sammanlagt
10 Redogörelse för användningen av en privatbil i näringsverksamheten (NärSkL 55 § 1 mom. 2 punkten)
Överför tilläggsavdragets sammanlagda belopp till sidan 2 till punkten 2.3 Kostnader i näringsverksamheten, Tilläggsavdrag.
1 Uppgifterna om användningen av bilen
2 Totalantalet kilometer
3 Körningar i näringsverksamheten
30493

baserar sig på

en körjournal

4 Maximibelopp / km1)
euro

annan
utredning.

km
6 Dragits av i bokföringen

Maximibelopp sammanlagt
euro

cent

cent

euro

km
7 Tilläggsavdrag2)
cent

euro

11 Uträkning av icke-avdragbara räntekostnader (Ränteutgifter är inte avdragbara från inkomsten av näringsverksamhetens
förvärvskälla då det egna kapitalet är negativt på grund av privatuttag) (NärSkL 18 § 2 mom.)
euro
Fyll i den här delen endast om du har dubbel bokföring.
Negativt eget kapital enligt balansräkningen (utan förtecken) ................................................................
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+
Lägg till uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet ...........................................................................
Dra av räkenskapsperiodens förlust .......................................................................................................
Dra av tidigare räkenskapsperioders förluster som inte kan täckas med influtna vinstmedel ................
Rättat negativt eget kapital 3)
Räntor som inte kan dras av från inkomsten från näringsverksamhetens förvärvskälla
Rättat negativt eget kapital
Grundränta + 1 %
euro
cent

x
1)
2)
3)

=

=

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.
Tilläggsavdragets belopp är maximibeloppet minskat med det belopp som dragits av i bokföringen.
Överför till sidan 4 till punkt 12.2. Uträkning av förmögenhet, Näringsverksamhetens skulder, Rättat negativt eget kapital; beloppet får dock inte
överskrida det sammanlagda beloppet av näringsverksamhetens skulder.

cent

cent

FO-nummer eller personbeteckning
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Skatteår

12 Uträkning av förmögenhet
12.1 Näringsverksamhetens tillgångar

euro

cent

Anläggningstillgångar
Fastigheter, byggnader och konstruktioner (fyll i blankett 18B) .........................................................
Maskiner och inventarier ...................................................................................................................
Värdepapper som utgör anläggningstillgångar (fyll i blankett 8B) .....................................................
Övriga anläggningstillgångar .............................................................................................................
Omsättningstillgångar
Varor ..................................................................................................................................................
Övriga omsättningstillgångar .............................................................................................................
Finansieringstillgångar
Kundfordringar ...................................................................................................................................
Kassa (kontanter, ej insättningar på bank) ........................................................................................
Värdepapper som utgör finansieringstillgångar (fyll i blankett 8B) ....................................................
Övriga finansieringstillgångar (ej insättningar på bank) ....................................................................
NÄRINGSVERKSAMHETENS TILLGÅNGAR SAMMANLAGT
12.2 Näringsverksamhetens skulder
Kortfristiga skulder .............................................................................................................................
Långfristiga skulder ...........................................................................................................................
Dra av det rättade negativa egna kapitalet från skuldbeloppet
Rättat negativt eget kapital ................................................................................................................
NÄRINGSVERKSAMHETENS SKULDER SAMMANLAGT
12.3 Nettoförmögenhet i näringsverksamheten
POSITIV NETTOFÖRMÖGENHET I NÄRINGSVERKSAMHETEN
(Differensen mellan tillgångar och skulder då den är positiv)
NEGATIV NETTOFÖRMÖGENHET I NÄRINGSVERKSAMHETEN
(Differensen mellan tillgångar och skulder då den är negativ)
13 Specifikation av det egna kapitalet

Om beloppet är negativt, sätt ut ett minustecken (-). Fyll i den här delen endast om du har dubbel bokföring.

Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden
Privata uttag och placeringar
Räkenskapsperiodens vinst eller förlust (bokföring)
Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden
14 Driftsreserv (Om du förutom driftsreserven även har gjort andra reserver ska du specificera dem alla på blankett 62.)

30494

Driftsreserv för skatteåret
15 Utbetalda löner

Förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats under de 12 månader som föregår
skatteårets utgång
16 Vinster från överlåtelse av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar
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Överlåtelsevinster från värdepapper och fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna och som använts
i näringsverksamheten sammanlagt (till den del de inte använts för att bilda en återanskaffningsreserv)
17 Yrkande på företagsinkomst som ska fördelas (Om något yrkande inte framställs är kapitalinkomstens maximibelopp 20 % av nettoförmögenheten.)

Jag vill att kapitalinkomstens maximibelopp är 10 %
av nettoförmögenheten.

Jag vill att företagsinkomsten som ska fördelas är
förvärvsinkomst till hela beloppet.

Företagarmakarnas yrkande är gemensamt.
Datum

Underskrift

Telefonnummer

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. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte går att läsas optiskt.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

