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ILMOITA VERKOSSA
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Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Tyhjennä

Ilmoita tällä lomakkeella esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuvat pääomatulot tai korjaa ilmoituksessa olevia tietoja. Ilmoita
myös pääomatuloista tehtävät vähennykset. Älä liitä mukaan tositteita tai vapaamuotoisia selvityksiä, vaan säilytä ne itselläsi.
Verohallinto pyytää tositteet tarvittaessa.
1 Henkilötiedot ja verovuosi
Nimi

Henkilötunnus

Verovuosi

2 Osingot ja ylijäämät
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat tiedot tai korjaa seuraavia ilmoituksesi tietoja: osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä, osingot
muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä, ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista, ylijäämät muista osuuskunnista (vähintään
500 jäsentä), ylijäämät muista osuuskunnista (alle 500 jäsentä).
Maksajan Y-tunnus

Bruttotulon määrä / vuosi

Maksajan nimi

euroa

Maksajan Y-tunnus

Bruttotulon määrä / vuosi

snt

Ennakonpidätys/vuosi

euroa

snt

Mikä osinko tai ylijäämä? (esim. osinko julkisesti noteeratusta yhtiöstä)

euroa

snt

Mikä osinko tai ylijäämä? (esim. osinko julkisesti noteeratusta yhtiöstä)

Maksajan nimi

euroa

snt

Ennakonpidätys/vuosi

3 Pääomatuloa olevat eläkkeet ja PS-sopimuksen mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat pääomatuloa olevat eläkkeet, PS-sopimuksen mukaiset suoritukset tai muut pääomatulot tai korjaa
ilmoituksesi tietoja.
Maksajan henkilö- tai Y-tunnus

euroa

snt

Ennakonpidätys/vuosi

euroa

snt

Mikä pääomatulo? (esim. pääomatuloa oleva eläke)

euroa

snt

Mikä pääomatulo? (esim. pääomatuloa oleva eläke)
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Bruttotulon määrä / vuosi

Maksajan nimi

Maksajan henkilö- tai Y-tunnus

Bruttotulon määrä / vuosi

euroa

Maksajan nimi

snt

Ennakonpidätys/vuosi

4 Pääomatuloista tehtävät vähennykset
4.1 Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot
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Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat arvopapereiden hoito- tai säilyttämismenot tai korjaa ilmoituksesi tietoja.
Merkitse lomakkeelle kaikki hoito- ja säilyttämismenot yhteensä/vuosi mutta vain sen maksun saajan nimi sekä Y-tunnus,
jonka tietoja korjaat.
euroa
Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot yhteensä / vuosi
Maksun saajan nimi

Y-tunnus

snt
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4.2 Vapaaehtoisten eläkevakuutusten tai PS-sopimusten maksut
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai PS-sopimuksen maksut tai korjaa ilmoituksesi tietoja.
Merkitse lomakkeelle kaikki maksut yhteensä/vuosi mutta vain sen saajan nimi sekä Y-tunnus, jonka tietoja korjaat.
euroa

snt

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai PS-sopimuksen maksut yhteensä / vuosi
Maksun saajan nimi

Y-tunnus

4.3 Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat muut pääomatulojen tulonhankkimismenot tai korjaa ilmoituksesi tietoja.
euroa

snt

euroa

snt

30242

Muut tulonhankkimismenot yhteensä / vuosi
Perustele, mistä tulonhankkimismenot ovat syntyneet?

4.4 Vähennyskelpoiset korot ja muutokset velkatietoihin
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat korot ja velkatiedot tai korjaa ilmoituksesi tietoja.

Asuntovelan korko
euroa

Velan määrä

Lainan tunnus

snt

Luotonantajan nimi

euroa

snt

Ensiasunnon velan korko
Lainan tunnus

euroa

Velan määrä

snt

Luotonantajan nimi

euroa

snt

Tulonhankkimisvelan korko
Lainan tunnus

euroa

Velan määrä

Luotonantajan nimi

snt

Velan käyttötarkoitus

euroa

snt

euroa

snt
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Elinkeinoyhtymäosuuden hankintavelan korko
Luotonantajan nimi

Lainan tunnus

Elinkeinoyhtymän Y-tunnus
Elinkeinoyhtymän osuuden hankintavelan
määrä verovuoden lopussa (31.12.)
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Osakkaan maatalousyhtymään kohdistuvat korot ja vaatimus tappioiden vähentämisestä pääomatuloista
euroa

snt

%

Vaadin, että maatalouden verovuoden tappiota vähennetään
pääomatuloistani

tai

Osakkaan maatalouden velan korko, joka kohdistuu maatalousyhtymään
Osakkaan yhtymän maatalouteen kohdistuva velka verovuoden lopussa (31.12.)
Maatalousyhtymän Y-tunnus

Muu velka (ks. täyttöohje)
Lisäys velkatietoihin
Luotonantajan nimi

Muutos velkatietoihin
euroa

Velan määrä

snt

5 Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus (ks. täyttöohje)

30243

Alijäämähyvityksen lapsikorotus on tehtävä omassa verotuksessani

lapsesta.

Alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää veroistani, on siirrettävä vähennettäväksi puolisoni veroista.
6 Muutokset varallisuustietoihin
Ilmoita veroilmoituksestasi puuttuvat varallisuustiedot tai korjaa ilmoituksesi tietoja. Merkitse rastilla, mitä varallisuutta lisäys tai muutos
koskee.
Huoneiston nro

Omistusosuus (%)

Lukumäärä

Omistusosuus (%)

Lukumäärä

Omistusosuus (%)

Asunto-osakeyhtiön osakkeet
Selvitys varallisuudesta

Muu varallisuus
Selvitys varallisuudesta

Ulkomailla oleva varallisuus
Selvitys varallisuudesta

7 Kansainväliset tilanteet
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Vaadin, että minua pidetään verosopimuksen mukaan ulkomailla asuvana.
Vaadin rajoitettua verovelvollisuutta.
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.
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