Tyhjennä lomake

6B ELINKEINOTOIMINNAN
VEROILMOITUS 2022
YHTEISÖ

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Tätä lomaketta käyttävät mm. osakeyhtiöt ja
osuuskunnat.

Verovelvollisen nimi

Y-tunnus

Tilikausi (ppkkvvvv‒ppkkvvvv)

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi)

Puhelin

Toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla

Yhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa (EVL 1 §:n 1 mom.)

Tilinpäätös on kansainvälisten
tilinpäätösstandardien mukainen.

Yhtiö on velvollinen laatimaan siirtohinnoitteludokumentaation
(VML 14 a §) (täytä lomake 78).

Yhtiö on verovuonna siirtänyt liiketoimintakokonaisuuden
EVL 52 d §:n mukaisesti.

Yhtiö on verovuonna ollut hankkivana osapuolena
EVL 52 f §:n mukaisessa osakevaihdossa.

2 Osakkeenomistajat ja heille ja heidän omaisilleen suoriteperusteisesti kirjatut suoritukset sekä osakaslainojen yhteismäärä
tilikauden lopussa.
Tiedot osakkaista on ilmoitettava, vaikka tällaisia suorituksia ei olisi maksettu. Palkkoja ja osinkoja ei ilmoiteta tässä osassa.
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a) Osakkeenomistajan nimi
b) Henkilötunnus tai Y-tunnus

Osakkeiden
lukumäärä
kpl

Suoritukset
euroa

Suoritukset
snt

euroa

a)

Vuokrat

b)

Korot

Muut

a)

Vuokrat

Luovutukset

b)

Korot

Muut

a)

Vuokrat

Luovutukset

b)

Korot

Muut

a)

Vuokrat

Luovutukset

b)

Korot

Muut

Osakaslainat
snt

euroa

snt

Luovutukset

Osakkeenomistajia on enemmän kuin 4. Lisälomake (lomake 72) on täytetty.
Kaikkien osakkaiden omistusosuus on alle 10 %.

3 Yhtiön omistamat huoneistot ja kiinteistöt, joita yrittäjäosakas tai hänen perheensä on tilikauden aikana käyttänyt asuntona1
Osakkaan
henkilötunnus

Kiinteistön, kiinteistöyhtiön
tai asunto-osakeyhtiön nimi

Käyttöaika asuntona
(ppkkvvvv‒ppkkvvvv)

Nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo
euroa snt
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4 Yhteisön päätös voitonjaosta
Täytä tämä osa, jos varoja on päätetty jakaa. Jos varoja ei jaeta, jätä osa tyhjäksi.
Jakopäätös tehty
(ppkkvvvv)

Nostettavissa
(ppkkvvvv)

Jaettavaksi päätetty määrä yhteensä2
euroa

Osingon- tai ylijäämän jako
Vapaan oman pääoman
rahastosta tehty varojen jako
Yrittäjäosakkaalla tarkoitetaan johtavassa asemassa olevaa henkilöä, joka omistaa yksinään yli 30 prosenttia tai yhdessä perheensä kanssa yli
50 prosenttia yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (Työntekijän eläkelaki 7 §).
2
Nostettavissa olevista osingoista, ylijäämistä ja pääomanpalautuksista on annettava myös vuosi-ilmoitus (lomake 7812, Vuosi-ilmoitus osingoista).
1

snt

6B ELINKEINOTOIMINNAN
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Y-tunnus

5 Osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
Osakepääomaa korotettiin
euroa

Uuden osakkeen
merkintähinta

euroa

snt

snt

Osakepääomaa alennettiin
euroa

Merkintähintaa on käytettävä
uuden osakkeen matemaattisena arvona

Kyllä

snt

Osakkeiden lukumäärä
muutoksen jälkeen

Yhtiö on lunastanut/ Yhtiön hallussa olevien
hankkinut/luovuttanut omien osakkeiden lukumäärä
omia osakkeitaan
tilikauden päättyessä

Korotus
Maksullinen

Tuloverolaskelma (EVL)

6 Elinkeinotoiminnan tuotot (jatkuu sivulla 3)

Nimellisarvo tai kirjanpidollinen
vasta-arvo
euroa snt

Maksuton

Kyllä

Kirjanpito
euroa

snt

Verotus
euroa

snt

1 Liikevaihto
2 Valmistus omaan käyttöön
3 Toiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja
purkuvoitot (erittele lomakkeella 71A ja/tai 71B) .............................
Veronalainen osuus (EVL 6 b ja 51 d §) (erittele lomakkeella 71B) ...................................................
Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot ............................................................................................
Muun käyttöomaisuuden luovutusvoitot .................................................................................................
Saadut avustukset ja tuet .......................................................................................................................
Muut tuotot
4 Rahoitustuotot
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Saadut osingot ja ylijäämät (erittele lomakkeella 73) .....................
Veronalainen osuus (EVL 6 a §) .........................................................................................................
Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta ...................................................................................................
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä .......................................................................................................
Muut korkotuotot .....................................................................................................................................
Voitto-osuudet yhtymistä ................................................................
Tulo-osuuksien veronalainen osuus (TVL 16 ja 16 a §) .....................................................................
Rahoitusomaisuuden luovutusvoitot ................................................
Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym. ............................................
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Veronalainen osuus ............................................................................................................................
Muut rahoitustuotot
5 Palautuvat arvonalennukset .....................................................
Veronalainen osuus (EVL 5 a §)
6 Saatu konserniavustus (erittele lomakkeella 65)
7 Varausten vähennykset .............................................................
Veronalainen osuus (EVL 43 ja 47 §)
Lomakkeen alkuun
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Y-tunnus

Kirjanpito
euroa

snt

Verotus
euroa

snt

Kirjanpito
euroa

snt

Verotus
euroa

snt

8 Osuus väliyhteisön tuloon (erittele lomakkeella 74)
9 Muun omaisuuden luovutusvoitot (erittele lomakkeella 71B)
10 Muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa)
11 ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT YHTEENSÄ
12 Veronpalautus
13 Elokuvan tuotantotuki (EVL 6 § 1 mom. 5 kohta)
14 Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus
15 Tuloslaskelman muut verottomat tuotot

Tuloverolaskelma (EVL)

7 Elinkeinotoiminnan kulut (jatkuu sivulla 4)
1 Materiaalit ja palvelut

Ostot ja varastojen muutokset ...............................................................................................................
Ulkopuoliset palvelut
2 Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot ....................................................................................................................................
Eläkekulut ..............................................................................................................................................
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Muut henkilösivukulut
3 Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset
Poistot ..............................................................................................
Vähennyskelpoinen osuus (EVL 24, 30‒34, 36‒41 §) (erittele lomakkeella 62) ................................
Käyttöomaisuuden arvonalentumiset .............................................
Vähennyskelpoinen osuus (EVL 42 §)
4 Toiminnan muut kulut
Edustuskulut ....................................................................................
Vähennyskelpoinen osuus 50 % (EVL 8 § 1 mom. 8 kohta) ..............................................................
Annetut lahjoitukset ........................................................................
Vähennyskelpoinen osuus (TVL 57 §) ................................................................................................
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ja purkutappiot
(erittele lomakkeella 71A ja/tai 71B) ...............................................
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Vähennyskelpoinen osuus (EVL 6 b ja 51 d §) (ilmoita lomakkeella 71B) .........................................
Muun käyttöomaisuuden luovutustappiot ..............................................................................................
Leasingmaksut ......................................................................................................................................
Myyntisaamisten arvonalentumiset .......................................................................................................
Muut vähennyskelpoiset kulut

Lomakkeen alkuun
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Y-tunnus

Kirjanpito
euroa

snt

Verotus
euroa

snt

Vähennyskelvottomat kulut
Välittömät verot ...............................................................................
Veronkorotukset ja myöhästymismaksut ........................................
Sakot ja muut rangaistusmaksut ....................................................
Fuusiotappio ...................................................................................
Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumiset ...............................
Pakolliset varaukset ........................................................................
Muut vähennyskelvottomat kulut
5 Rahoituskulut
Korkokulut konserniyhteysosapuolille (EVL 18 a §) ...............................................................................
Korkokulut omistusyhteysyrityksille ........................................................................................................
Muut korkokulut ......................................................................................................................................
Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18 a §) ..............................................................................
Korkokulujen oikaisu (EVL 18 a §) .........................................................................................................
Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset
(EVL 16 § 1 mom. 7 kohta) .............................................................
Muun rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonalentumiset ..........
Vähennyskelpoinen osuus ..................................................................................................................
Rahoitusomaisuuden luovutustappiot .....................................................................................................
Muut rahoituskulut
6 Osuuskunnan vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus
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7 Annettu konserniavustus (erittele lomakkeella 65)
8 Varausten lisäykset ....................................................................
Vähennyskelpoinen osuus (EVL 43 ja 47 §)
9 Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset
(erittele lomakkeella 71B) .............................................................
Vähennyskelpoinen osuus
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10 Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten
arvonalentumiset ....................................................................
Vähennyskelpoinen osuus
11 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys
12 Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys) - anna selvitys vapaamuotoisella liitteellä
13 Muut vähennyskelpoiset kulut (ei tilikauden tuloslaskelmassa)
14 ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ

Lomakkeen alkuun

6B ELINKEINOTOIMINNAN
VEROILMOITUS 2022
YHTEISÖ

Y-tunnus

8 Verotettava tulos tai vahvistettava tappio
Jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa, täytä lomake 7M.
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TULOS

snt

TAPPIO

euroa

snt

euroa

snt

Erät, joita ei oteta huomioon
tappiota vahvistettaessa
Elinkeinotoiminnan tappio

Elinkeinotoiminnan tulos

Varallisuuslaskelma
9 Varat
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euroa

euroa

snt

Käyttöomaisuus

Rahoitusomaisuus

Aineettomat oikeudet .......................

Myyntisaamiset ................................

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

Saamiset saman konsernin
yrityksiltä ..........................................

Kiinteistöt (erittele lomakkeella 18) ..

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ...

Koneet ja kalusto .............................

Lainasaamiset .................................

Ennakkomaksut ...............................

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

Käyttöomaisuusarvopaperit
(erittele lomakkeella 8A) ..................

Rahoitusomaisuusarvopaperit
(erittele lomakkeella 8A) ..................

Saamiset saman konsernin
yrityksiltä ..........................................

Siirtosaamiset ..................................

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ...

Osatuloutuksen saamiset ................

Muut käyttöomaisuussaamiset ........

Rahat ...............................................

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

Pankkisaamiset ...............................

Käyttöomaisuus yhteensä
Vaihto-omaisuus

Muu rahoitusomaisuus ....................

Aineet ja tarvikkeet ..........................

Rahoitusomaisuus yhteensä

Keskeneräiset tuotteet .....................

Arvopaperit (erittele lomakkeella 8A)

Valmiit tuotteet .................................

Kiinteistöt (erittele lomakkeella 18) ..

Tavarat .............................................

Osakaslainat ....................................

Vaihto-omaisuuskiinteistöt ...............

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Vaihto-omaisuusarvopaperit ............

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

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

Muu tähän ryhmään
kuuluva omaisuus ............................

Vaihto-omaisuus yhteensä

Muu omaisuus yhteensä

Muu omaisuus

VARAT YHTEENSÄ

Lomakkeen alkuun
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Y-tunnus

euroa

10 Velat

snt

11 Oma pääoma

euroa

snt

Sidottu oma pääoma
Joukkovelkakirjalainat ......................

Osake- tai osuuspääoma .................

Vaihtovelkakirjalainat .......................

Muu sidottu oma pääoma ................

Lainat rahoituslaitoksilta ..................

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan
oman pääoman rahasto ...................
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Ostovelat .........................................

Muut rahastot ...................................

Velat saman konsernin yrityksille .....

Edellisten tilikausien voitto ...............

Velat omistusyhteysyrityksille ..........

Edellisten tilikausien tappio .............

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

Tilikauden voitto ...............................

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

Tilikauden tappio .............................

Saadut ennakot, pitkäaikaiset ..........

Verotettava tulos ..............................

Saadut ennakot, lyhytaikaiset ..........

Verotuksessa vahvistettava tappio ..

Muut velat ........................................

Verovapaat tuotot ............................

Pääomalainat

Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut ..............................

VELAT YHTEENSÄ

Muut kirjanpidon ja verotuksen
tulosten erot

Lyhytaikaiset velat yhteensä

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Pitkäaikaiset velat yhteensä

POSITIIVINEN NETTOVARALLISUUS
NEGATIIVINEN NETTOVARALLISUUS

12 Tilintarkastus
Onko tilintarkastus tehty?

Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja
on jätetty valitsematta.
Kyllä
Ei, tehdään myöhemmin
Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja?
Ei

Kyllä

13 Omistusosuuksien muutokset ja tappiot
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Merkitse verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut, jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut
omistajaa verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana. Jos vaihtuminen on tapahtunut
vaiheittain usean vuoden aikana, merkitse se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneet tappiot
eivät omistajanvaihdosten vuoksi ole vähennyskelpoisia.

Päiväys

Verovuosi

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta lomake

Lomakkeen alkuun

Tyhjennä lomake

