DEKLARERA PÅ NÄTET
skatt.fi/minskatt

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

2Y SKATTEDEKLARATION FÖR

JORDBRUK
JORDBRUKSSAMMANSLUTNING 2020

Den här blanketten är avsedd för jordbrukssammanslutningar som är anteckingsskyldiga
för sin verksamhet.
Sista inlämningsdag

1 Sammanslutningens uppgifter
Namn

FO-nummer

Bransch (Korrigering av branschuppgiften förmedlas inte vidare. Anmäl ändringen via ytj.fi.)

Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen (namn)

2 Uträkning av inkomstskatt

I anteckningarna
euro
cent
A Jordbruksinkomster
Momspliktig försäljning 24 %
1 Inkomster från försäljning av husdjur (exkl. moms, inte periodiserade försäljningsinkomster) ........
(samtliga gårdsbruksenheter sammanlagt)

2 Sådana inkomster från försäljning av husdjur som ska
periodiseras år 2020 ............................................................
3 Sådana inkomster från husdjurförsäljning som har periodiserats som inkomst för år 2020
(från år 2018–2020) .........................................................................................................................
4 Övriga försäljningsinkomster (exkl. moms)
Momspliktig försäljning 14 %
5 Inkomster från försäljning av husdjursprodukter (exkl. moms) ........................................................
6 Inkomster från försäljning av växtodlingsprodukter (exkl. moms)
Momspliktig försäljning 10 %
7 Inkomster från försäljning av inkvarteringstjänster o.d. (exkl. moms)
Momsfria jordbruksinkomster, moms 0 %
8 Statliga stöd .....................................................................................................................................
9 Övriga momsfria stöd och ersättningar ............................................................................................
10 Direkt intäktsföring av utjämningsreservering ................................................................................
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11 Övriga momsfria jordbruksinkomster (t.ex. inkomster av åkerarrende) .........................................
12 Intäktsföring av privatbruket, om privat- eller skogsbrukets utgifter har dragits av i anteckningarna
13 Övriga tillägg (t.ex. lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns
eller återbäringar av punktskatt på energiprodukter)
Dividender och överskott som har ett nära samband
med jordbrukssammanslutningens verksamhet
14 Dividender från offentligt noterade bolag ............................
Skattepliktig andel .........................................................................................................................
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15 Dividender från andra än offentligt noterade bolag ............
Skattepliktig andel .........................................................................................................................
16 Överskott från offentligt noterade andelslag i Finland,
övriga EU/EES-länder och sådana länder utanför EES
med vilka Finland har ett skatteavtal ..................................
Skattepliktig andel .........................................................................................................................
17 Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i
Finland, övriga EU/EES-länder och länder utanför EES ....
Skattepliktig andel
Inkomster sammanlagt

Telefonnummer

I beskattningen
euro

cent
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JORDBRUKSSAMMANSLUTNING 2020

FO-nummer

I anteckningarna
euro

B Jordbruksutgifter

I beskattningen
euro

cent

cent

1 Löner ...............................................................................................................................................
2 Inköp som är avdragbara i momsbeskattningen 24 % (exkl. moms) ..............................................
3 Sådana utgifter för anskaffning av husdjur som ska
periodiseras 2020 ..................................................................
4 Sådana periodiserade utgifter för anskaffning av husdjur
(från år 2018–2020) som ska dras av som avskrivningar för år 2020 ................................................
5 Inköp som är avdragbara i momsbeskattningen 14 % (exkl. moms) .................................................
6 Inköp som är avdragbara i momsbeskattningen 10 % (exkl. moms) .................................................
7 Övriga momsfria jordbruksutgifter 0 % ...............................................................................................
8 Avskrivningar ......................................................................................................................................
9 Utjämningsreservering för skatteåret .................................................................................................
10 Övriga avdrag (t.ex. utbildningsavdrag)
Utgifter sammanlagt

Jordbruksresultat
Jordbruksförlust
3 Uppgifter om delägarens andelar och yrkande på fördelning av jordbruksinkomsten i förvärvs- och kapitalinkomst
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Delägarens namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Andel av sammanslutningens jordbruksresultat (i procent)

Andel av sammanslutningens jordbruksförmögenhet (i procent)

Jag vill att min inkomst av jordbruksverksamheten ska fördelas enligt följande:
10 % kapitalinkomst

(Om något yrkande inte framställs är kapitalinkomsförvärvsinkomst till hela beloppet tens maximibelopp 20 % av nettoförmögenheten.)

Delägarens namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Andel av sammanslutningens jordbruksresultat (i procent)

Andel av sammanslutningens jordbruksförmögenhet (i procent)

Jag vill att min inkomst av jordbruksverksamheten ska fördelas enligt följande:
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10 % kapitalinkomst

(Om något yrkande inte framställs är kapitalinkomsförvärvsinkomst till hela beloppet tens maximibelopp 20 % av nettoförmögenheten.)

Delägarens namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Andel av sammanslutningens jordbruksresultat (i procent)

Andel av sammanslutningens jordbruksförmögenhet (i procent)

Jag vill att min inkomst av jordbruksverksamheten ska fördelas enligt följande:
10 % kapitalinkomst

(Om något yrkande inte framställs är kapitalinkomsförvärvsinkomst till hela beloppet tens maximibelopp 20 % av nettoförmögenheten.)

Om det finns fler än tre delägare ska du fylla i tilläggsblad 36A.
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FO-nummer

4 Jordbrukets avskrivningar
Beräkna avskrivningar på jordbruksbyggnader och -konstruktioner i del A samt på övriga förmögenhetsposter inom jordbruket i del B.
Ange anskaffningsutgifterna för maskiner och byggnader som inte tagits i bruk i del C. Se deklarationsanvisning för närmare instruktioner.
A Avskrivningar på byggnader
och konstruktioner

Byggnader 10 %
euro
cent

Byggnader 6 %
euro
cent

Konstruktioner 20 %
euro
cent

Konstruktioner 25 %
euro
cent

1 Anskaffningsutgift som vid
skatteårets ingång inte
+
avskrivits i beskattningen ..........
2 Anskaffnings- ja ombyggnads+
utgifter under skatteåret ............
3 Avdrag för
utjämningsreserverings .............
4 Avdrag för försäljningspriser .....
5 Avdrag för ersättningar
och bidrag .................................
6 Skatteårets avskrivning .............
7 Oavskriven anskaffningsutgift
vid skatteårets utgång
=
B Avskrivningar på övriga
förmögenhetsposter inom jordbruket

Broar, stödrättighet,
Täckdiken,
asfaltering osv.
avskrivning högst 20%
avskrivning högst 10%
euro
cent
euro
cent
cent

Maskiner och inventarier,
avskrivning högst 25%
euro

1 Utgiftsrest som återstår i
+
beskattningen vid skatteårets ingång .......................
2 Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter
+
under skatteåret ........................................................
3 Avdrag för utjämningsreservering .............................
4 Avdrag för försäljningspriser .....................................
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5 Avdrag för ersättningar och bidrag ...........................
6 Skatteårets avskrivning ............................................
7 Återstående utgiftsrest i beskattningen
=
vid skatteårets utgång
C Byggnader och maskiner som inte tagits i bruk

euro

cent

1 Anskaffningsutgifter för byggnader som inte tagits i bruk under skatteåret (exkl. moms) ......................
2 Anskaffningsutgifter för maskiner som inte tagits i bruk under skatteåret (exkl. moms) ........................
3 Utjämningsreservering som använts för ovan nämnda utgifter
5 Specifikation av skattelättnadsavskrivningar
Lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed
jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023.

euro

cent

1 Investeringar i maskiner och anläggningar under skatteåret1) ..............................................................
2 Avskrivning av investeringar i maskiner och anläggningar under skatteåret (högst 50%)2)
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6 Redogörelse för fordon som ingår i jordbruksinventarierna och för deras användning
1 Uppgifterna om användningen av fordonet grundar sig på
en körjournal
euro

1)
2)
3)

2 Kilometer sammanlagt
under skatteåret

annan redogörelse

3 Totala utgifter i anteckningarna

4 Privat bruk för samtliga delägare sammanlagt3)

cent

km

euro

cent

5 Samtliga delägares körningar
inom skogsbruket sammanlagt3)
euro

cent

Läggs till i punkten Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter under skatteåret.
Läggs till i punkten Skatteårets avskrivning.
Överförs till sidan 1 i del A Jordbruksinkomster i punkten 12 Intäktsföring av privatbruket, om privatbrukets utgifter har dragits av i anteckningarna.
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FO-nummer

7 Redogörelse för användningen av privathushållets bil i jordbruket
1 Uppgifterna om användningen av fordonet grundar sig på

km
2 Körningar i jordbruket
(samtliga delägare
sammanlagt)

en körjournal
annan redogörelse
3 Kilometerersättningar som
4 Faktiska utgifter enligt anteckningarna
sammanslutningen betalat till delägarna
euro

cent

euro

5 Kalkylerat avdrag
euro

cent

cent

I beskattningen
8 Uträkning av jordbruksförmögenhet (samtliga gårdsbruksenheter sammanlagt)

euro

cent

Tillgångar
1 Jordbruksmark och byggplatser för produktionsbyggnader
(värde enligt beräkningsformeln i deklarationsanvisningen) ...........................................................
2 Produktionsbyggnader .....................................................................................................................
3 Semesterstugor e.d. bostadsbyggnader som hyrs ut med tomt (se fastighetsbeskattningsbeslut)
4 Jordbruksmaskiner och -inventarier ................................................................................................
5 Aktier och andelar som hör till jordbruket och som har ett nära samband
med jordbruksverksamheten ...........................................................................................................
6 Övriga jordbrukstillgångar ................................................................................................................
Jordbrukstillgångar sammanlagt
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Jordbrukssammanslutningens skulder
A JORDBRUKETS POSITIVA NETTOFÖRMÖGENHET
(Differensen mellan tillgångar och skulder då resultatet är positivt)

+

B JORDBRUKETS NEGATIVA NETTOFÖRMÖGENHET
(Differensen mellan tillgångar och skulder då resultatet är negativt)

-

Övriga jordbrukstillgångar
Förmåner som hör till gårdsbruksenheten, t.ex. stenbrott eller grus-, ler- och torvtäkter
9 Övriga inkomster som ska beskattas som kapitalinkomst till hela beloppet och utgifter för förvärvande av marksubstanser
Övriga inkomster (t.ex. inkomst från försäljning av marksubstanser)
Utgifter för förvärvande av inkomst från försäljning av marksubstanser, t.ex. substansavskrivning
10 Vinst från överlåtelse av värdepapper som hör till jordbrukstillgångar
Vinst från överlåtelse av värdepapper som har använts i jordbruket (fyll i blankett 9A)
11 Utbetalda löner
Under skatteåret betalda löner på vilka förskottsinnehållning ska tas ut
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12 Oupplösta reserveringar

för år 2018
euro

cent

för år 2019
euro

cent

för år 2020
euro

cent

Utjämningsreservering .............
Återanskaffningsreservering
Datum

Underskrift

Telefonnummer

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.

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

Töm blanketten

