75 UTRÄKNING AV RESULTATET
FRÅN ETT FAST DRIFTSTÄLLE
UTOMLANDS 2021

Töm blanketten

Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

Uppgifter om det utländska fasta driftstället
Landskod för etableringsstat Valuta

Omräkningskurs för valutan

A Uträkning av det fasta driftställets beskattningsbara inkomst
Grunden för bildandet av det fasta driftstället och verksamhetens art

Metoden för uträkning av det fasta driftställets rörelseinkomst
Direkt uträkningsmetod (OECD, artiklarna 7.2 och 7.3) 1)

Indirekt uträkningsmetod (OECD, artikel 7.4) 2)
euro

cent

Inkomster och utgifter som hör till det fasta driftstället (beräknade enligt NärSkL)
inkomster
utgifter
Andelen av kostnader för ledning och
allmän administration av företaget (OECD 7.3)
Beskattningsbar rörelseinkomst från det fasta driftstället

30981

Förlust från det fasta driftstället
1) Den direkta metoden (OECD:s modell för skatteavtal, artiklarna 7.2 och 7.3)
Till det fasta driftställets inkomst hänförs den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående
företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer
med det företag till vilket driftstället hör.
Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna
utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.
2) Den indirekta metoden (OECD:s modell för skatteavtal, artikel 7.4)
Det fasta driftställets inkomst fastställs så att företagets hela inkomst fördelas på de olika delarna av företaget.
Begär undanröjande av dubbelbeskattning på blankett 70 (VEROH 3091r).
Om det i skatteavtalet mellan Finland och etableringsstaten för det fasta driftstället anges att undantagandemetoden ska tillämpas, fyll i
uppgifterna på följande sätt
- anteckna det fasta driftställets inkomster på deklarationsblanketten (t.ex. 6B) i uträkningen av inkomstskatt under intäkterna i
punkt 12 (Övriga skattefria intäkter i resultaträkningen
- anteckna det fasta driftställets utgifter i uträkningen av inkomstskatt i punkt Övriga kostnader som inte kan dras av.
B Bolagisering av det utländska fasta driftstället
(NärSkL 52 e § 3 mom. och ISkL 123 b §)

euro

cent

Det sannolika överlåtelsepriset på tillgångar som överförs från Finland

Avsättningar och reserver som dragits av i beskattningen i Finland
Återföring av det fasta driftställets förluster från tidigare år (ISkL 123 b §)
Begär undanröjande av dubbelbeskattning på blankett 70 (VEROH 3091r).
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Skriv ut blanketten

