77 UTRÄKNING AV RESULTATET
FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET 2020
Töm blanketten

Den skattskyldiges namn

Kreditinstitut, värdepappersföretag eller
försäkringsanstalt

FO-nummer

Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)

2 Uträkning av resultatet från näringsverksamhet
Räkenskapsperiodens vinst
3 Tilläggs
Icke-avdragbara kostnader
Direkta skatter
Skatteförhöjningar, räntor på skatter och förseningsavgifter
Böter och övriga avgifter av sanktionskaraktär (NärSkL 16 § 5 punkten)
Hälften av representationskostnaderna (NärSkL 8 § 1 mom. 8 punkten)
Värdenedgång på anläggningstillgångsaktier
Icke-avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster från anläggningstillgångsaktier (NärSkL 6 b § och 51 d §) (specificera på bilageblankett 71A)
Fusionsförluster (NärSkL 52 b §)
Koncernstöd och värdenedgångar på fordringar (NärSkL 16 § 1 mom. 7 punkten)
Icke-avdragbar andel av donationer
Icke-avdragbar andel av utbetalda dividendersättningar (NärSkL 16 § 6 punkten)
Periodiseringsskillnader mellan bokföringen och beskattningen

30711

Tillägg för avskrivningar
Tillägg för finansiella instrument (specificera i en bilaga)
Tillägg för värdenedgångar på investeringsfastigheter
Tillägg för värdenedgångar på biologiska nyttigheter
Tillägg för avsättningar
Övriga framtida utgifter och förluster
Skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)
Värdenedgångar som återförs (NärSkL 5 a §)
Inkomstandelar från inhemska sammanslutningar (ISkL 16 §)
Inkomstandelar från utländska sammanslutningar (ISkL 16 a §)
Andel av intäkten från ett bassamfund (specificera på bilageblankett 74)
Övriga rättelseposter
Övriga tillägg (specificera i en bilaga)
Tillägg sammanlagt
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euro

cent

77 UTRÄKNING AV RESULTATET
FRÅN NÄRINGSVERKSAMHET 2020
FO-nummer

4 Avdras

euro

cent

Räkenskapsperiodens förlust
Skattefria intäkter
Skatteåterbäring och samfundsränta som återbärs
Skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier som utgör anläggningstillgångar (NärSkL 6 b § och 51 d §) (specificera på bilageblankett 71A)
Fusionsvinster (NärSkL 52 b §)
Den skattefria andelen av erhållna dividender (specificera på bilageblankett 73)
Den skattefria andelen av erhållna dividendersättningar
Periodiseringsskillnader mellan bokföringen och beskattningen
Avdrag för avskrivningar
Avdrag för finansiella instrument (specificera i en bilaga)
Avdrag för värdestegring på investeringsfastigheter
Avdrag för värdestegring på biologiska nyttigheter
Avdrag för avsättningar
Övriga rättelseposter
Vinstandelar från sammanslutningar (NärSkL 6 § 1 mom. 4 punkten)
Övriga avdrag (specificera i en bilaga)
Avdrag sammanlagt
5 Beskattningsbart resultat eller förlust som ska fastställas
Om samfundet har inkomst från jordbrukets förvärvskälla, fyll i bilageblankett 7M.
Om samfundet har inkomst från en personlig förvärvskälla, fyll i bilageblankett 7A.
RESULTAT

euro

cent

FÖRLUST

euro

Poster som inte beaktas
vid fastställandet av förlust
Resultat av näringsverksamheten

Förlust i näringsverksamheten

30712

Skriv ut blanketten

VEROH 3071r 2/2 1.2020

Till början av blanketten

Töm blankettten

cent

