79A UTBILDNINGSAVDRAG –
JORDBRUK 2021

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Med denna blankett kan arbetsgivare som idkar jordbruk yrka på utbildningsavdrag i inkomstbeskattningen. Avdrag beviljas
för högst tre dagar per arbetstagare.
Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå–ddmmåååå)

2 Förutsättningar för utbildningsavdraget
Vi har en utbildningsplan
Arbetsgivaren inte har mottagit lönesubvention för lönekostnaderna för de arbetstagare vars utbildning
utbildningsavdraget gäller.
3 Uträkning av utbildningsavdraget
Den lönesumma under skatteåret som utgör
grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien
euro

Antalet arbetstagare (i genomsnitt för skatteåret)
cent

Antalet utbildningsdagar som berättigar till avdraget
(hela utbildningsdagar)

Det genomsnittliga beloppet för arbetstagarnas dagslön
(lönesumma / antalet arbetstagare / 2001)

30071

euro

cent

Beloppet för utbildningsavdrag
(det genomsnittliga beloppet för dagslön x utbildningsdagar / 2)
euro

1)

cent

Om arbetsgivarens skatteår inte är 12 månader ska divisorn (200) anpassas till skatteårets längd.
Exempel: Om skatteåret är 15 månader (räkenskapsperiod 1.1.2020–31.3.2021) räknas det totala lönebeloppet enligt lönerna för
15 månader och som divisor används talet 250 (200/12×15).

Ange utbildningsavdraget också på skattedeklarationen för jordbruk eller näringsverksamhet:
2 Skattedeklaration för jordbruk: på sidan 2 i punkten B Utgifter inom jordbruket, 11 Övriga avdrag
2Y Skattedeklaration för jordbruk: på sidan 2 i punkten B Utgifter inom jordbruket, 10 Övriga avdrag
6A näringssammanslutningar: på bilageblankett 7C i punkten Övriga kostnader
7M Specifikation av samfundets resultat från jordbrukets förvärvskälla: i del 2 i punkten Övriga kostnader
4 Arbetstagare som deltagit i utbildningen som utbildningsavdraget gäller
Antalet arbetstagare

VEROH 3007r 1.2021

Arbetstagare som deltagit i utbildning för 1 dag
Arbetstagare som deltagit i utbildning för 2 dagar
Arbetstagare som deltagit i utbildning för 3 dagar
Det sammanlagda antalet arbetstagare som utgör grunden för utbildningsavdraget
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

Töm blanketten

