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VUOKRATULOT 2011
Kiinteistö

Ilmoita tällä sivulla kiinteistöstä saamasi vuokratulot. HUOM! Jos omistat vain osan vuokratusta kiinteistöstä (esim. puolisot),
ilmoita vain oma osuutesi vuokratulosta ja siihen kohdistuvista kuluista. Kiinteistöyhtymät ilmoittavat kiinteistökohtaisesti yhdellä
lomakkeella. Ilmoita osakehuoneistosta saamasi vuokratulo sivulla 1.
1 HENKILÖTIEDOT
Nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

2 VUOKRATULO KIINTEISTÖSTÄ
Kiinteistön nimi tai kiinteistötunnus ja sijaintikunta

Kiinteistö sijaitsee
ulkomailla 1)
Vuokrattuna ajalla (pp.kk - pp.kk)

Vuokralaisen nimi

Omistusosuus Rakennuksesta vuokrattu
pinta-ala
m2

euro

snt

977
Vuokratulo yhteensä/vuosi, brutto (oma osuutesi)
Vähennä vain se osa kuluista, joka kohdistuu kiinteistön vuokrattuun osaan (oma osuutesi)
Vuosikorjauskulut
Muut vuokratuloon kohdistuvat kulut (selvitä lisätiedoissa)

2)

Verovuoden poistot kohdasta 3.8
Verotettava vuokratulo/vuosi, netto (siirrä oma osuutesi veroilmoituksen kohtaan 4.1)
Vuokraustoiminnan tappio/vuosi, netto (siirrä oma osuutesi veroilmoituksen kohtaan 4.2)

96
=
101
=

3 POISTOLASKELMA (rakennusten vuokratulta osalta)
7 % Myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja tms. rakennus
4 % Asuin-, toimisto- tms. rakennus

Enimmäispoistoprosentit
3.1 Poistoprosentti

1. rakennus:
euro

%
snt

2. rakennus:
euro

%
snt

25 % Kiinteistöön kuuluva
irtain omaisuus
Irtain
omaisuus:
euro

%
snt

3.2 Rakennuksen ja/tai irtaimiston hankintameno 3)
3.3 Poistamaton hankintameno verovuoden alkaessa
3.4 Lisäykset verovuoden aikana (erittelyt lisätiedoissa) +
=

3.5 Kohdat 3.3 ja 3.4 yhteensä
3.6 Vähennys verovuoden aikana

-

(esim. rakennuksen luovutushinta)

3.7 Poistamaton hankintameno (3.5 ja 3.6 erotus)

=

3.8 Verovuoden poisto

-

3.9 Poistamaton hankintameno verovuoden päättyessä =
1) Ilmoita ulkomailta saamiisi vuokratuloihin kohdistuvat verot ja kiinteistöön kohdistuvat korot lisätiedoissa. Ilmoita, mitä veroja olet maksanut sekä
verojen ja korkojen määrä.
2) Merkitse tähän esim. vakuutusmaksut, kiinteistövero, sähkö-, lämpö-, vesi-, jätevesi-, puhtaanapito- ja maanvuokrakulut. Vähennä kotimaiseen
vuokrattuun kiinteistöön kohdistuvat tulonhankkimisvelan korot esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa 7.6. Älä vähennä korkoja tällä lomakkeella.
3) Rakennuksen hankintamenoon ei lueta tontin hankintahintaa eikä hankinnasta aiheutuneita kuluja, liittymismaksuja eikä korvauksia kadun ja
viemärin rakentamisesta.
Säilytä kuitit itselläsi. Verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa.
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 28. Tarkempia ohjeita vuokratulojen verotuksesta saat Internetistä osoitteesta www.vero.fi ja Verohallinnon
palvelunumerosta 020 697 002.
4 LISÄTIETOJA

Päiväys
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