Töm blanketten

13 UTREDNING AV DELÄGARLÅN

DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

OCH AV INDELNINGEN AV
DIVIDENDER I FÖRVÄRVS- OCH
KAPITALINKOMSTER

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Deklarera på denna blankett uppgifter om delägarlån som har lyfts eller återbetalats under skatteåret. Delägarlånet är skattepliktig kapitalinkomst för dig om du ensam eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 10 % av aktierna i ett bolag
eller om du och dina familjemedlemmar har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.
Lämna också uppgifter om sådana delägarlån som hänför sig till indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster, och
som har fåtts från annat än från offentligt noterade bolag. Om du har använt en bostad som hör till bolagets tillgångar ska du
dessutom lämna uppgifter om denna bostad.
1 Personuppgifter och skatteår
Namn

Personbeteckning

Skatteår

2 Delägarlån som har lyfts under skatteåret (beskattas som kapitalinkomst)
2.1 Aktiebolagets namn

2.2 FO-nummer

euro

cent

30181

2.3 Delägarlån som har lyfts under skatteåret och som inte har återbetalats senast 31.12.
3 Återbetalat delägarlån (dras av som utgift för förvärvande av kapitalinkomst)
3.1 Aktiebolagets namn

3.2 FO-nummer

3.3 Beloppet av det återbetalda delägarlånet som har betalats senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes.
Ange året under vilket delägarlånet har beskattats som kapitalinkomst samt eurobeloppet av det återbetalda delägarlånet.
År

euro

År

cent

euro

År

cent

euro

År

cent

euro

År

cent

euro

cent

4 Uppgifter som gäller förvärvs- och kapitalinkomst av dividend
4.1 Bolagets namn

4.2 FO-nummer

4.3 Dividendutdelning
euro

Den dag fr.o.m. vilken dividenden Antalet aktier vid tidpunkten
har stått att lyfta (ddmmåååå)
för dividendutdelningen, st.

cent

Dividendbeloppet
4.4 Delägarlånets belopp i bolagets balansräkning (vid utgången av den räkenskapsperiod
som har tagit slut under året före det år då dividenden stod att lyfta)

VEROH 3018r 1.2018

4.5 Värdet av den av delägaren eller av hens familj använda bostaden vid beräkningen
av nettoförmögenheten (vid utgången av den räkenskapsperiod som har tagit slut under
året före det år då dividenden stod att lyfta)

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

