Töm blanketten
DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

7C UPPGIFTER OM JORDBRUKETS FÖRVÄRVSKÄLLA I
EN NÄRINGSSAMMANSLUTNING
Med denna blankett deklarerar du endast
uppgifter om jordbrukets förvärvskälla.

1 Uppgifter om näringssammanslutningen och skatteår
Namn

FO-nummer

Skatteår

Räkenskapsperiod (ddmmåååå–ddmmåååå)

2 Specifikation av jordbruksintäkter
Momspliktig försäljning 24 %
1 Intäkter från försäljning av husdjur (ej periodiserade
försäljningsintäkter) ...................................................................

I bokföringen
euro

cent

2 Sådana inkomster från försäljning av husdjur som ska
periodiseras ...............................................................................

30761

3 Andel som räknas som intäkt under skatteåret .............................................................................
4 Övriga försäljningsintäkter .............................................................................................................
Momspliktig försäljning 14 %
5 Intäkter från försäljning av husdjursprodukter ...............................................................................
6 Intäkter från försäljning av växtodlingsprodukter ...........................................................................
Momspliktig försäljning 10 %
7 Intäkter från försäljning av inkvarteringstjänster e.d. .....................................................................
Momsfria jordbruksintäkter, moms 0 %
8 Erhållna understöd och ersättningar .............................................................................................
9 Erhållna dividender och överskott från andelslag ..........................................................................
10 Direkt intäktsföring av utjämningsreservering .............................................................................
11 Ränteintäkter ...............................................................................................................................
12 Övriga intäkter
Intäkter sammanlagt

(Överför beloppet till blankett 6A på sidan 2 i punkt 2.4 Intäkter från jordbrukets förvärvskälla sammanlagt)

3 Specifikation av jordbrukskostnaderr
1 Inköp och förändring av lager
(ej periodiserade utgifter för anskaffning av husdjur) ....................
2 Sådana utgifter för anskaffning av husdjur som ska
periodiseras ...............................................................................
3 Sådana periodiserade utgifter för anskaffning av husdjur som ska dras av för skatteåret som
avskrivningar ....................................................................................................................................
4 Löner och arvoden ..............................................................................................................................
5 Pensions- och lönebikostnader .....................................................
6 Avskrivningar .................................................................................
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Avdragbar andel ...............................................................................................................................
7 Räntekostnader ...................................................................................................................................
8 Utjämningsreservering för skatteåret ..................................................................................................
9 Övriga kostnader (t.ex. utbildningsavdrag; fyll i blankett 79A)
Kostnaderna sammanlagt
(Överför till blankett 6A på sidan 2 i punkt 2.7 Kostnader i jordbrukets förvärvskälla sammanlagt

I beskattningen
euro

cent

7C UPPGIFTER OM JORDBRUKETS FÖRVÄRVSKÄLLA I
EN NÄRINGSSAMMANSLUTNING
FO-nummer

Skatteår

I beskattningen
euro

4 Specifikation av intäkter och skulder inom jordbruket

cent

Tillgångar
1 Jordbruksmark och byggplatser för produktionsbyggnader ................................................................
2 Produktionsbyggnader ........................................................................................................................
3 Semesterstugor o.d. bostadsbyggnader som hyrs ut med tomt ..........................................................
4 Jordbruksmaskiner och -inventarier ....................................................................................................
5 Aktier och andelar som hör till jordbruket ............................................................................................
6 Övriga tillgångar som hör till jordbruket (t.ex. produktionsrättigheter)
Tillgångar sammanlagt (Överför till blankett 6A på sidan 4 i punkten
6.5 Jordbrukets förvärvskälla, Tillgångar sammanlagt)
Skulder sammanlagt (Överför till blankett 6A på sidan 4 i punkten
6.5 Jordbrukets förvärvskälla, Skulder sammanlagt)

30762

5 Utbetalda löner
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningspliktiga löner
i jordbruksverksamheten.1)
1)

Ange här det sammanlagda beloppet av sådana förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats under de 12 månader
som föregår skatteårets utgång.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

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.

