
6 SKATTEDEKLARATION 2021 
SAMFÄLLDA FÖRMÅNER,  STATLIGA INRÄTT- 
NINGAR, UTLÄNDSKA DÖDSBON MM. 
Denna blankett är  avsedd för delvis skattefria 
samfund, såsom staten, samt samfällda skogar,  
väglag, delägarlag och andra samfällda förmåner, 
utländska dödsbon och andra bokföringsskyldiga 
som inte kan använda någon annan skatteblankett  
för samfund (6B, 6C, 6U eller 4). 

Skatteförvaltningen 
Optisk läsning  av samfundsblanketter 
PB 200 
00052 SKATT 

Den skattskyldiges namn FO-nummer 

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå) 

Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen (namn) Telefon 

Verksamhet bedrivs både på finska fastlandet och på Åland 

2 Uträkning av beskattningsbar inkomst (fyll i alla punkter i del 2) 

1 Räkenskapsperiodens resultat  (vinst eller förlust). Sätt ut ett minustecken framför eventuell förlust.

30
68

1 

euro cent 

Lägg till 
2 Direkta skatter 
3 Andra tillägg euro cent 

+ 

=+ 
Dra av 
4 Skatteåterbäring

5 Övriga avdrag sammanlagt (ange inte fastställda förluster)

6 Kalkylerat resultat  (specificera i del 3)

7 Förlust 

8 Posterna som inte beaktas vid fastställande av förlust tilläggs

9 Kalkylerad förlust (specificera i del 3) 

3 Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor före avdragande av förlust eller förlust som ska fastställas för skatteåret 

RESULTAT euro cent 

Resultat av näringsverksamhet 

Resultat av den personliga 
förvärvskällan 

Resultat av jordbrukets 
förvärvskälla 

FÖRLUST euro cent 

Förlust av 
näringsverksamhet 

Förlust av den personliga 
förvärvskällan 

Förlust av jordbrukets 
förvärvskälla 
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2 

FO-nummer 

4 Ändring i ägarandelar och förluster 

Ange skatteåret under vilket ägarbytet har skett, om mer än hälften av aktierna eller andelarna bytt 
ägare under skatteåret eller stegvis under flera års tid. Om ägarbytet har skett stegvis under flera års 
tid ska du ange det skatteår före vilket eller under  vilket de förluster har uppstått som på grund av 
ägarbytena inte är avdragsgilla. 

Skatteår 

5 Revision 
Har revision verkställts? 

Nej, med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen har ingen revisor valts.Ja Nej, verkställs senare 
Innehåller revisionsberättelsen sådana uttalanden med avvikande  mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses  i 3 kap. 5 § i revisionslagen? 

JaNej 

Datum Underskrift och namnförtydligande 
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