Om det förhandsifyllda blanketten 6A står till förfogande, skicka denna
blankett med den eller överför de förhandsifyllda uppgifterna här bredvid.

6

SKATTEDEKLARATION FÖR NÄRINGSVERKSAMHET
NÄRINGSSAMMANSLUTNING

SKATTEFÖRVALTNINGEN
KOD 5019832
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Sista inlämningsdag

Den skattskyldiges namn och adress

Sammanslutningens hemort vid föregående skatteårs utgång
FO-nummer

A

Räkenskapsperiod (ddmmåååå - ddmmåååå)

903 Uppgifter om delägare och andelar har ändrats
(specificera ändringarna på blankett 35)
908
Adressen har ändrats

Töm blanketten
907

6A

Delägare i en utländsk
sammanslutning

904 Yrkande på avräkning

av utländsk skatt
(specificera på blankett 70A)

Denna blankett används av öppet bolag, kommanditbolag och rederibolag samt annan sammanslutning som idkar näringsverksamhet.
Bransch
Kontaktperson för kompletterande deklarationsuppgifter (namn och telefon)

2015

I Uträkning av inkomstskatt
1 Intäkter av näringsverksamhet

I bokföringen
euro

300

Övriga rörelseintäkter

301

Finansieringsintäkter
Erhållna dividender och överskott från andelslag (specificera på blankett 73B)

302
303

Vinstandelar från sammanslutningar

304

Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna (ISkL 16 och 16a §)

Nedskrivningar och deras återföringar

305
306

Övriga finansieringsintäkter
307

Skattepliktig andel (NärSkL 5a §)

308
309

Extraordinära intäkter

310

Skattepliktig andel
311

Minskning av reserver

Skattepliktig andel (NärSkL 43 och 47 §)
Inkomstföring av privatbruket, om kostnaderna för privatbruket har dragits av i bokföringen
Privatbruk av bil (utredning på sidan 3 i avdelning II)
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euro

Omsättning

Ränteintäkter

30551

I beskattningen
cent

312
313

Privatbruk av varor

314

Övrigt privatbruk

315

NÄRINGSVERKSAMHETENS SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER SAMMANLAGT

2 Resultaträkningens skattefria intäkter

316

317

6
A

cent

6

-2-

6A

FO-nummer
I bokföringen
euro

3 Intäkter från den personliga förvärvskällan

I beskattningen
cent

Intäkter från den personliga förvärvskällan och
skattepliktiga överlåtelsevinster (specificera på blankett 7B)
Dividender från den personliga förvärvskällan och
överskott från andelslag (specificera på blankett 73B)

euro

cent

330
331

4 Intäkter från jordbrukets förvärvskälla sammanlagt (specificera på blankett 7C)

332

Material och tjänster
Inköp och förändringar av lager

333

Köpta tjänster

334

Personalkostnader
Löner och arvoden

335

Pensions- och lönebikostnader
Avskrivningar o. nedskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar (specificera på blankett 62)

336
337
338

Avdragbar andel (NärSkL 24, 30-34, 36-41 §)
339

Nedskrivningar på anläggningstillgångar
Avdragbar andel (NärSkL 42 §)

340

Övriga rörelsekostnader
Representationskostnader

341
342

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

343

Övriga avdragbara rörelsekostnader
Icke-avdragbara kostnader
Direkta skatter

344
365

Böter och övriga avgifter av straffnatur

366

Övriga icke-avdragbara kostnader

367

Finansiella kostnader
Räntekostnader

A

346

Avdragbar andel 1)

347
348

Övriga finansiella kostnader

349

Avdragbar andel
350

Extraordinära kostnader
Avdragbar andel

351
352

Ökning av reserveringar

353
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Avdragbar andel (NärSkL 43, 46a, 47 §)
Avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen
(bl.a. utbildningsavdrag, specificera på blankett 79)

354

DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV AVDRAGBARA KOSTNADER I
NÄRINGSVERKSAMHETENS BESKATTNING

355

6 Kostnader som ingår i den personliga förvärvskällan sammanlagt (specificera på blankett 7B)

356

7 Kostnader i jordbrukets förvärvskälla sammanlagt (specificera på blankett 7C)

357

RESULTAT

euro

cent

FÖRLUST

euro

Resultat av
näringsverksamheten

358

Förlust av
näringsverksamheten

359

Resultat i den
personliga förvärvskällan

360

Förlust från den
personliga förvärvskällan

361

362

Förlust från
jordbrukets förvärvskälla

363

Resultat i
jordbrukets förvärvskälla

30552

5 Kostnader i näringsverksamheten

1) I denna punkt får inte ingå icke-avdragbara poster enligt NärSkL 18.2 § (ränta som räknats ut i del V på blanketten) eller NärSkL 18 a §
(specificera på blankett 81).

6

Till början av blanketten

cent

6

-3-

6A

FO-nummer

II 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
1 personbil/-bilar
Körts i näringsverksamheten

Privatkörningarna

A

personbil/-bilar
3 och paketbil/-bilar
euro
381

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

4 andra fordon
cent 380 Uppgifterna baserar sig på
1 körjournal

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

Totalantalet kilometer

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

2 annan utredning
396

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

III Utredning av hyror, räntor, överlåtelser och andra prestationer som under kalenderåret 2015 utbetalats till bolagsmän och
deras anhöriga 1)
a) Namn
b) Personbeteckning eller FO-nummer

Prestation
euro

a)

Prestation
cent

Hyror

b)

euro

cent

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

Hyror

Överlåtelsepriser

Räntor

Övriga

a)
b)
a)
b)

30553

a)
b)

IV Specifikation av sådana lägenheter och fastigheter som hör till näringsverksamhetens tillgångar och som bolagsmän använt som
sina egna eller sina familjers bostäder
Delägarens
personbeteckning

Fastighetens eller fastighets-/bostadsaktiebolagets namn

Värde som använts vid uträkningen av nettoförmögenheten

Användningstid som
bostad (fr.o.m - t.o.m.)

euro

cent

V 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 §)
euro

cent

Negativt eget kapital enligt balansräkningen (utan förtecken)
Tilläggs
Kapitalplaceringar från tysta bolagsmän

+

Uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet

+

6
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Avdras
Räkenskapsperiodens förlust

-

Tidigare räkenskapsperioders förluster som inte kan täckas med influtna vinstmedel
Rättat negativt eget kapital 2)

=

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

383

cent

Negativt eget kapital som rättats

X

Grundränta + 1 %

=

1) I denna punkt anges inte utbetalda löner och naturaförmåner, vinstandelar, privatuttag eller sådana räntor som anmälts i årsanmälan. Lönerna
och naturaförmånerna skall anmälas i en årsanmälan. Privatuttagen anges på blankett 35.
2) Överför beloppet till sidan 4 i punkt VI Uträkning av förmögenhet, 2 Näringsverksamhetens skulder, Rättat negativt eget kapital likväl
inte mera än det sammanlagda beloppet av näringsverksamhetens skulder. Den överskridande delen transporteras till sidan 4 punkt 4 Personlig
förvärvskälla, skulder sammanlagt.

Till början avA
blanketten

6A

-4FO-nummer

VI Uträkning av förmögenhet
1 Näringsverksamhetens tillgångar

euro

cent

4 Personlig förvärvskälla

701

726

Långfristiga utgifter

702

Övriga fordringar

727

Fastigheter (spec. på blankett 18B)

703

Övriga tillgångar

728

Tillgångar sammanlagt

729

Skulder sammanlagt

730

704
Maskiner och inventarier
Värdepapper som utgör anläggnings705
tillgångar (spec. på blankett 8B)
706

5 Jordbrukets förvärvskälla
Tillgångar sammanlagt
(specificera på blankett 7C)

Anläggningstillgångar sammanlagt 707
Omsättningstillgångar
Varor

708

Övriga omsättningstillgångar

709

Finansieringstillgångar
Kundfordringar

711

Lånefordringar

712

Resultatregleringar

713

Kassa

714

Bank
Finansiella värdepapper
(spec. på blankett 8B)
Övriga finansieringstillgångar

716

Finansieringstillgångar sammanl.

717

NÄRINGSVERKSAMHETENS
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT

718

732
735
736

VII Specifikation av näringssammanslutningens eget kapital
Om beloppet är negativt, sätt ut ett minustecken (-) framför beloppet.
De tysta bolagsmännens insatser
vid räkenskapsperiodens ingång

737

Ändring i de tysta bolagsmännens
insatser

738

715

Övrigt eget kapital vid räkenskapsperiodens ingång

739

745

Vinstandel till de tysta
bolagsmännen

740

De ansvariga bolagsmännens
privata uttag/privata placeringar
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust (bokföring)

Leverantörsskulder

720

Skulder till delägare

721

Resultatregleringar

722

Övriga långfristiga skulder

723

Övriga kortfristiga skulder

724

Överlåtelsevinster sammanlagt

747

NÄRINGSVERKSAMHETENS
SKULDER SAMMANLAGT

725

733

Negativ nettoförmögenhet
i näringsverksamheten

734

1)

393

Beloppet av löner som
beaktas vid uträkningen
av kapitalinkomstandelen 2)
X Revision
911 Revisionen har verkställts
1
2 Nej, verkställs
senare

394

3

Nej, med stöd av 4 § i revisionslagen
har man inte valt en revisor.

912 Innehåller revisionsberättelsen sådana negativa utlåtanden,
anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 § i
revisionslagen?
1 Nej
2 Ja
XI Avdragande av förlust Fyll alltid i denna punkt.
Har mer än hälften av sammanslutningens andelar bytt ägare under
förluståret eller därefter på grund av annat förvärv än arv eller
testamente?
914
913
Skatteåret
då bytet skett:
2 Nej
1 Ja

3 Nettoförmögenhet i näringsverksamheten
Positiv nettoförmögenhet
i näringsverksamheten

743

IX Betalda löner

Ja

Avdras
Rättat negativt eget kapital

742

VIII Överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som
utgör anläggningstillgångar

Långfristiga lån från finansiella institut 719
746

741

Eget kapital sammanlagt

2 Näringsverksamhetens skulder

Kortfristiga lån från finansiella institut

6

731

Skulder sammanlagt
Positiv nettoförmögenhet
inom jordbruket
Negativ nettoförmögenhet
inom jordbruket

Omsättningstillgångar sammanlagt 710

cent

30554

Övriga anläggningstillgångar
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euro

Tillgångar
Fordringar hos delägare

Anläggningstillgångar
Immateriella rättigheter

915 Bilagor
1 Skatteförvaltningens bilageblanketter
Datum

2 Andra bilagor

3 Revisionsberättelse

Underskrift och namnförtydligande

A

1) I denna punkt anges vinster från överlåtelse av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar till den del återanskaffningsreservering inte har bildats av dem.
2) Här anmäls de näringsverksamhetens förskottsinnehållning underkastade löner, som har betalts under de närmaste 12 månaderna före utgången
av skatteåret 2015.

6

Till början av blanketten

Skriv ut blanketten

