78 UTREDNING OM
INTERNPRISSÄTTNING 2020
Töm blanketten
Blanketten fylls i av skattskyldiga som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättning (14 a § i lagen om
beskattningsförfarande). På den här blanketten anges utländska intressegemenskapstransaktioner.
Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

1 Den skattskyldiges verksamhet
Verksamhet (Du kan välja flera alternativ.)
11

Försäljning

12

Tillverkning

13

Undersökning

14

Serviceverksamhet

15

Finansiering 16

Annan

Tilläggsuppgifter om verksamheten
Har det slagits fast en miniminivå för den skattskyldiges lönsamhet genom arrangemang med parterna i
intressegemenskapen?

Ja

Är den skattskyldige med i ett kostnadsfördelningsavtal?

Ja

Har parterna i kostnadsfördelningsavtalet genomgått ändringar under räkenskapsperioden?

Ja

30541

Har den skattskyldige till en annan part i intressegemenskapen överfört verksamhet som den skattskyldige
tidigare bedrivit själv (t.ex. försäljningsinkomsterna från ett visst marknadsområde)?
Har avtal som anknyter till den skattskyldiges rörelseverksamhet ändrats så att intäkterna realiseras och
riskerna i fortsättningen bärs av en annan part i intressegemenskapen (t.ex. genom att en tillverkningsverksamhet ändras till en tillverkningstjänst)?

Kompensationer som parterna i intressegemenskapen betalat för forskningsoch produktutvecklingskostnaderna

Ja
Ja

euro

cent

Räkenskapsperiodens forsknings- och produktutvecklingskostnader sammanlagt
Har en part i intressegemenskapen betalat den skattskyldige kompensation för forsknings- och
produktutvecklingskostnader?

2 Lönsamhet

17 Den skattskyldiges rörelsevinstprocent (rörelsevinst / omsättning x 100)
18 Koncernens rörelsevinstprocent (rörelsevinst : omsättning x 100)
19 Den skattskyldiges avkastningsprocent på placerat kapital (rörelsevinst / placerat kapital x 100)
20 Avkastningsprocenten på placerat kapital i koncernen (rörelsevinst : placerat kapital x 100)

VEROH 3054r 1/3 1.2020

Ja

%
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3 Transaktioner i intressegemenskap
Specificera transaktionerna i intressegemenskap

euro

21 Försäljning av varor och andra omsättningstillgångar
22 Köp av varor och andra omsättningstillgångar

23 Försäljning av tjänster
24 Köp av tjänster

25 Ersättning som mottagits för nyttjanderätt till immateriella tillgångar

30542

26 Ersättning som betalats för nyttjanderätt till immateriella tillgångar
27 Försäljning av äganderätt till immateriella tillgångar
28 Köp av äganderätt till immateriella tillgångar

29 Försäljning av anläggningstillgångar
30 Köp av anläggningstillgångar

31 Ersättning som mottagits för överlåtelse av annan rörelseverksamhet
32 Ersättning som betalats för anskaffning av annan rörelseverksamhet

33 Ersättning som mottagits för en ställd säkerhet och ansvarsförbindelse
34 Ersättning som betalats för en ställd säkerhet och ansvarsförbindelse

35 Intäkter som anknyter till derivatavtal
36 Kostnader som anknyter till derivatavtal

37 Ränteintäkter
38 Räntekostnader

39 Andra intäkter
40 Andra kostnader

41 Långfristiga fordringar
42 Kortfristiga fordringar
43 Kundfordringar

44 Långfristiga skulder
45 Kortfristiga skulder
46 Leverantörsskulder

47 Ställd säkerhet och ansvarsförbindelse
48 Mottagen säkerhet och ansvarsförbindelse
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Till början av blanketten

Töm blanketten

cent
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4 Ändringar i ägarförhållanden för immateriella tillgångar
1 Överföring av patent eller patentansökningar till part i intressegemenskap
Landskod för part i intressegemenskap

Kompensationsbelopp

Organisationsnummer för
part i intressegemenskap

euro

cent

2 Överföring av varumärke till part i intressegemenskap
Landskod för part i intressegemenskap

Kompensationsbelopp

Organisationsnummer för
part i intressegemenskap

euro

cent

3 Överföring av annan immateriell post till part i intressegemenskap
Kompensationsbelopp

Organisationsnummer för
part i intressegemenskap

euro

30543

Landskod för part i intressegemenskap

cent

5 Skulder till parter i intressegemenskap
Ange de tre största koncerninterna lånen vid räkenskapsperiodens utgång, vars ränteutgifter har varit minst 500 000 euro.
Saldo vid ingången av räkenskapsperioden
euro

Saldo vid utgången av räkenskapsperioden

cent

euro

Räntekostnad

cent

euro

cent

6 Fordringar från parter i intressegemenskap
Ange de tre största koncerninterna lånefordringar vid räkenskapsperiodens utgång, vars kapital är över 10 miljoner euro.
Saldo vid ingången av räkenskapsperioden Saldo vid utgången av räkenskapsperioden

euro

cent

Skriv ut blanketten
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euro

cent

Till början av blanketten

Ränteintäkt
euro

Töm blanketten

cent

Landkod

