Tyhjennä

6A ELINKEINOTOIMINNAN

ILMOITA VERKOSSA
vero.fi/omavero

VEROILMOITUS
ELINKEINOYHTYMÄ

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Tätä lomaketta käyttävät avoin yhtiö,
kommandiittiyhtiö ja laivanisännistöyhtiö
sekä elinkeinotoimintaa harjoittava muu
yhtymä.
Viimeinen palautuspäivä

1 Yhtymän tiedot ja verovuosi
Nimi

Tilikausi (ppkkvvvv–ppkkvvvv)

Y-tunnus

Toimiala (Tilikausi- tai toimialatiedon korjaukset eivät välity eteenpäin. Ilmoita muutokset ytj.fi:n kautta.)

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi)

Yhtymä on osakkaana ulkomaisessa yhtymässä.
2 Tuloverolaskelma

30551

2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot

Puhelinnumero

Yhtymä vaatii ulkomaisen veron hyvittämistä
(täytä lomake 70)
Kirjanpito
euroa

snt

Liikevaihto
Saadut avustukset ja tuet1)
Liiketoiminnan muut tuotot
Rahoitustuotot
Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (täytä lomake 73B)....................................................
Korkotuotot.....................................................................
Voitto-osuudet yhtymistä................................................
Tulo-osuuksien veronalainen osuus (TVL 16 ja 16a §) ........................................................
Muut rahoitustuotot
Palautuvat arvonalennukset ............................................
Veronalainen osuus (EVL 5a §)
Varausten vähennykset ...................................................
Veronalainen osuus (EVL 43 ja 47 §)
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Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa
Auton yksityiskäyttö ....................................................................................................................
Tavaroiden yksityiskäyttö ............................................................................................................
Muu yksityiskäyttö
ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT YHTEENSÄ
1)

Merkitkää tähän kohtaan vain suoraan tuloutetut avustukset ja tuet.

2.2 Tuloslaskelman verovapaat tuotot

Verovuosi

Verotus
euroa

snt

6A ELINKEINOTOIMINNAN
Y-tunnus

VEROILMOITUS
ELINKEINOYHTYMÄ

Verovuosi

Kirjanpito
euroa

2.3 Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot

snt

Verotus
euroa

snt

euroa

snt

Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot (täytä lomake 7B) ....................
Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan
ylijäämät (täytä lomake 73B)
2.4 Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (täytä lomake 7C)
2.5 Elinkeinotoiminnan kulut
Materiaalit ja palvelut
Ostot ja varastojen muutokset ....................................................................................................
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot ........................................................................................................................
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Eläke- ja henkilösivukulut
Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset
Poistot (täytä lomake 62) .................................................

Vähennyskelpoinen osuus (EVL 24, 30-34, 36-41 §) .................................................................
Käyttöomaisuuden arvonalentumiset ...................................

Vähennyskelpoinen osuus (EVL 42 §)
Liiketoiminnan muut kulut
Edustuskulut ..................................................................

Vähennyskelpoinen osuus 50 % (EVL 8 § 8 kohta) ...............................................................
Vuokrat .......................................................................................................................................
Vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut
Vähennyskelvottomat kulut
Välittömät verot .......................................................
Sakot ja muut rangaistusmaksut ............................
Muut vähennyskelvottomat kulut
Rahoituskulut
Korkokulut ......................................................................

Vähennyskelpoinen osuus1) .....................................
Muut rahoituskulut ..........................................................

Vähennyskelpoinen osuus
Varausten lisäykset ...........................................................

Vähennyskelpoinen osuus (EVL 43, 46a, 47 §)
Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut
(esim. koulutusvähennys, täytä lomake 79)
ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ
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2.6 Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä (täytä lomake 7B)
2.7 Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä (täytä lomake 7C)
TULOS
Elinkeinotoiminnan
tulos
Henkilökohtaisen
tulolähteen tulos
Maatalouden tulolähteen
tulos
1)

euroa

snt

TAPPIO
Elinkeinotoiminnan
tappio
Henkilökohtaisen
tulolähteen tappio
Maatalouden tulolähteen
tappio

Summaan ei saa sisältyä vähennyskelvottomia eriä, jotka on mainittu EVL 18.2 §:ssä (= osassa 5 laskettu korko) tai EVL 18 a §:ssä
(täytä tarvittaessa lomake 81).

6A ELINKEINOTOIMINNAN
Y-tunnus
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Verovuosi

3 Yhtiömiehiä koskevat tiedot ja heille sekä heidän omaisilleen maksetut vuokrat, korot, luovutushinnat ja muut suoritukset
Ilmoita yhtiömiehen yksityistilin kumulatiivinen saldo tilikauden päättymishetkellä ilman yhtiömiehen osuutta päättyneen tilikauden
voitosta tai tappiosta (ks. täyttöohje). Tässä kohdassa ei ilmoiteta tietoja, joista suorituksen maksajan on annettava vuosi-ilmoitus
(esim. maksetut palkat, luontoisedut, korot). Myöskään voitto-osuuksia tai yksityisottoja ei ilmoiteta tässä. Jos yhtiömiehiä on enemmän
kuin 4, täytä lomake 72A.
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Nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Vastuunalainen yhtiömies
Äänetön yhtiömies

Vastuunalaisen yhtiömiehen
yksityistilin saldo tilikauden
päättyessä

Suoritus kalenterivuodelta
Osakas on työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana.

euroa
euroa

snt

snt

Vuokrat

Luovutushinnat

Korot

Muut

Äänetön yhtiömies

Vastuunalaisen yhtiömiehen
yksityistilin saldo tilikauden
päättyessä

Suoritus kalenterivuodelta

euroa
euroa

snt

snt

Vuokrat

Luovutushinnat

Korot

Muut

snt

prosentteina
euroa

snt

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Vastuunalainen yhtiömies
Äänetön yhtiömies

Vastuunalaisen yhtiömiehen
yksityistilin saldo tilikauden
päättyessä

Suoritus kalenterivuodelta

euroa
euroa

snt

snt

Yhtiömiehen
tulo-osuus

prosentteina

Suoritus kalenterivuodelta

Vuokrat

Luovutushinnat

Korot

Muut

Nimi

euroa

snt

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Vastuunalainen yhtiömies

Vastuunalaisen yhtiömiehen
yksityistilin saldo tilikauden
päättyessä

Suoritus kalenterivuodelta
Osakas on työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana.

Yhtiömiehen
tulo-osuus

Suoritus kalenterivuodelta

Nimi

Äänetön yhtiömies

euroa

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Vastuunalainen yhtiömies

Osakas on työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana.

prosentteina

Suoritus kalenterivuodelta

Nimi

Osakas on työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana.

Yhtiömiehen
tulo-osuus

euroa
euroa

snt

snt

Yhtiömiehen
tulo-osuus

prosentteina

Suoritus kalenterivuodelta

Vuokrat

Luovutushinnat

Korot

Muut

euroa

snt

4 Erittely elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvista huoneistoista ja kiinteistöistä, joita yhtiömiehet ovat käyttäneet omana tai
perheensä asuntona
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Osakkaan
henkilötunnus

Kiinteistön tai kiinteistö-/asuntoosakeyhtiön nimi

Käyttöaika asuntona

Nettovarallisuuslaskelmassa
käytetty arvo
euroa snt

ppkkvvvv–ppkkvvvv

5 Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista (Korkokulut eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta
silloin, kun oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen, EVL 18.2 §.)
Siirrä oikaistu negatiivinen oma pääoma sivulle 4 osan 6 Varallisuuslaskelma kohtaan 6.2 Elinkeinotoiminnan velat.
Kohdan luku ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on. Siirrä ylimenevä osa sivulle 4
kohtaan 6.4 Henkilökohtainen tulolähde, velat yhteensä.
Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta
Oikaistu negatiivinen oma pääoma
Peruskorko + 1 %
euroa
snt

x

euroa

=

snt

6A ELINKEINOTOIMINNAN
Y-tunnus

VEROILMOITUS
ELINKEINOYHTYMÄ

Verovuosi

6 Varallisuuslaskelma
6.1 Elinkeinotoiminnan varat
Käyttöomaisuus
Aineettomat oikeudet .......................

euroa

snt

Pitkävaikutteiset menot ...................

euroa

snt

6.4 Henkilökohtainen tulolähde
Varat
Saamiset osakkailta ........................

Kiinteistöt (täytä lomake 18B)...........
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6.3 Elinkeinotoiminnan
nettovarallisuus
Elinkeinotoiminnan positiivinen
nettovarallisuus
Elinkeinotoiminnan negatiivinen
nettovarallisuus

Koneet ja kalusto .............................
Käyttöomaisuusarvopaperit
(täytä lomake 8B) ............................

Muut saamiset .................................

Muu käyttöomaisuus .......................

Muut varat .......................................

Käyttöomaisuus yhteensä
Vaihto-omaisuus
Tavarat .............................................

Varat yhteensä

Muu vaihto-omaisuus ......................

6.5 Maatalouden tulolähde

Vaihto-omaisuus yhteensä
Rahoitusomaisuus
Myyntisaamiset ................................

Varat yhteensä (täytä lomake 7C)

Velat yhteensä

Velat yhteensä
Maatalouden positiivinen
nettovarallisuus
Maatalouden negatiivinen
nettovarallisuus
7 Elinkeinoyhtymän oman pääoman erittely
Jos luku on negatiivinen, merkitse sen eteen miinusmerkki (-).

Lainasaamiset .................................
Siirtosaamiset ..................................
Rahat ...............................................

Äänettömien yhtiömiesten panokset
tilikauden alussa ..............................

Pankkisaamiset ...............................
Rahoitusomaisuusarvopaperit
(täytä lomake 8B) ............................

Äänettömien yhtiömiesten
panosten muutos .............................

Muu rahoitusomaisuus ....................
Rahoitusomaisuus yhteensä

Muu oma pääoma tilikauden alussa.

Elinkeinotoiminnan varat yhteensä

Voitto-osuus äänettömille
yhtiömiehille .....................................

6.2 Elinkeinotoiminnan velat

Vastuunalaisten yhtiömiesten
yksityisnostot/-sijoitukset .................

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta .
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta .

Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito)

Ostovelat ..........................................

Oma pääoma yhteensä

Velat osakkaille ................................

8 Tilintarkastus

Siirtovelat .........................................

Tilintarkastus suoritettu
Kyllä

Muut pitkäaikaiset velat ...................

Ei, suoritetaan myöhemmin

Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella
tilintarkastaja on jätetty valitsematta.
Ilmoitan, että tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslain 3 luvun
5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja.

Muut lyhytaikaiset velat
Vähennetään
Oikaistu negatiivinen oma pääoma .
Elinkeinotoiminnan velat yhteensä

Kyllä

9 Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot
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Luovutusvoitot
Ilmoita tässä käyttöomaisuusarvopapereiden ja käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot siltä osin,
kuin niistä ei ole muodostettu jälleenhankintavarausta.
10 Maksetut palkat

Pääomatulo-osuuden laskemisessa huomioon otettavien palkkojen määrä.
Ilmoita tässä ne elinkeinotoiminnan ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden
päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.
Päiväys

Allekirjoitus

Puhelinnumero

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä

