7A SPECIFIKATION AV SAMFUNDS
RESULTAT FRÅN PERSONLIG
FÖRVÄRVSKÄLLA 2018
Töm blanketten

Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

I bokföringen
2 Specifikation av intäkter och kostnader

euro

I beskattningen
cent

1 Intäkter
Hyresintäkter från fastigheter och lägenheter
Dividendintäkter och överskott
(specificera i bilageblankett 73)
Skattepliktig andel (NärSkL 6 a §)
Räntor på delägarlån
Vinstandelar från sammanslutningar
Den skattepliktiga andelen av inkomstandelar (ISkL 16 och 16 a §)
Minskning av reserver
Skattepliktig andel
Övriga intäkter
Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
Skatteåterbäring
Övriga skattefria intäkter i resultaträkningen

30781

Intäkter sammanlagt
(överför till del 4 punkt Intäkter och beskattningsbara överlåtelsevinster sammanlagt)

2 Kostnader
Avskrivningar
Avdragbar andel av avskrivningar (specificera i bilageblankett 62)
Övriga kostnader som hänför sig till uthyrningen
Direkta skatter
Skatteförhöjningar och förseningsavgifter
Fusionsförlust
Övriga kostnader som inte kan dras av
Ökning av reserver
Avdragbar andel
Övriga avdragbara kostnader (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
Kostnader som hänför sig till övriga intäkter
Kostnader sammanlagt
(överför till del 4 punkt Kostnader sammanlagt)
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euro

cent
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FO-nummer

3 Överlåtelsevinster och -förluster

euro

cent

Överlåtelsevinster sammanlagt
Överlåtelseförluster sammanlagt (dras av från överlåtelsevinsterna
under de fem följande åren - ISkL 50 §)
Överlåtelseförlust som fastställts under tidigare år
Skattepliktiga överlåtelsevinster
(överför till del 4 punkt Intäkter och beskattningsbara överlåtelsevinster sammanlagt)
Överlåtelseförlust som ska fastställas
(inkludera inte i resultatet eller förlusten av den personliga förvärvskällan)
4 Resultatet eller förlusten från den personliga förvärvskällan
Intäkter och beskattningsbara överlåtelsevinster sammanlagt
Kostnader sammanlagt
Resultatet från den personliga förvärvskällan
Raterna, som inte beaktas vid fastställande av förlust
Förlusten från den personliga förvärvskällan
5 Specifikation av överlåtelsevinster och -förluster
Nyttighet som överlåtits

30782

Överlåtelsepris
euro

Anskaffningsutgift
cent

euro

Utgifter för vinstens förvärvande
cent

euro

Överlåtelsevinst eller -förlust

cent

euro

cent

Nyttighet som överlåtits

Överlåtelsepris
euro

Anskaffningsutgift
cent

euro

Utgifter för vinstens förvärvande
cent

euro

Överlåtelsevinst eller -förlust

cent

euro

cent

Nyttighet som överlåtits

Överlåtelsepris
euro

Utgifter för vinstens förvärvande

Anskaffningsutgift
cent

euro

cent

euro

Överlåtelsevinst eller -förlust

cent

euro

cent

VEROH 3078r 2/2 1.2018

Nyttighet som överlåtits

Överlåtelsepris
euro

Utgifter för vinstens förvärvande

Anskaffningsutgift
cent

euro

cent

Skriv ut blanketten

euro

Överlåtelsevinst eller -förlust

cent

Till början av blanketten

euro

cent

Töm blanketten

