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74 UTRÄKNING AV INKOMSTANDEL
AV ETT UTLÄNDSKT BASSAMFUND
2019
Blanketten fylls i av en skattskyldig
som omfattas av lagen om beskattning
av delägare i utländska bassamfund
(6.12.1994/1217)

Töm blanketten

Den skattskyldiges namn

FO-nummer eller personbeteckning

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

Uppgifter om bassamfundet
Landskod för jurisdiktion

Namn

Bransch

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

Valuta

Omräkningskurs för valutan

%
Andel som svarar mot ägarföretagets direkta och utländska indirekta ägarandel eller
andel som svarar mot företagets ställning som förmånstagare av samtliga förmånstagare
Uträkning av andelen av ett bassamfunds inkomst

euro

cent

Bassamfundets intäkter och kostnader (beräknade enligt NärSkL)
intäkter från bassamfundet
kostnader för bassamfundet
Resultat eller förlust av näringsverksamheten
(sätt ut ett minustecken framför en eventuell förlust)

30971

Andel av bassamfundets inkomster före avdrag av förluster från föregående år
Dra av denna andel från förlusten för de tio föregående åren till den del andelen
inte har dragits av under tidigare år
bassamfundets förlust har uppstått år
Andel av bassamfundets inkomst (samfund ska överföra beloppet till punkten Andel
av ett bassamfunds inkomst på huvudskattedeklarationens inkomstskatteuträkning)
Andel av bassamfundets förlust
(dra av från andelen av samma bassamfunds inkomst under de tio följande åren)

VEROH 3097r 1.2019

Dividend eller annan vinstutdelning som erhållits från ett bassamfund
Dra av andelen av samma bassamfunds inkomst
för samma skatteår
för de fem föregående åren till den del andelen av inkomsten
inte har dragits av tidigare
Skattepliktig andel av dividenden eller annan vinstutdelning
(samfund ska överföra beloppet till punkten Erhållna dividender och överskott/Skattepliktig andel på huvudskattedeklarationens inkomstskatteuträkning)
Du kan yrka på undanröjande av dubbelbeskattning med bilageblankett 70 (Veroh 3091r) eller på blanketterna 16A eller 16B
(fysiska personer).
Om det utländska bassamfundet är ett i bokföringslagen avsett dotterföretag eller intresseföretag, bifoga till skattedeklarationen
bassamfundets bokslut för två föregående år.

Skriv ut 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.

