Tyhjennä lomake

6 VEROILMOITUS 2017

YHTEISETUUS, VALTION LAITOS,
ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YM.

Tätä lomaketta käyttävät osittain verovapaat
yhteisöt, kuten valtio, sekä yhteismetsät, tiekunnat,
osakaskunnat ja muut yhteisetuudet, ulkomaiset
kuolinpesät ja muut kirjanpitovelvolliset, joille ei
sovellu muu yhteisön verolomake (6B, 6C, 6U tai 4).

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Verovelvollisen nimi

Y-tunnus

Tilikausi (ppkkvvvv‒ppkkvvvv)

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi)

Puhelin

Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala (TOL 2008 -luokituksen mukainen koodi) Toimintaa sekä Manner-Suomessa että
Ahvenanmaalla
Kyllä

2 Laskelma verotettavasta tulosta (tämä kohta on aina täytettävä kokonaan)

euroa

snt

1 Tilikauden tulos (voitto tai tappio). Merkitse tappio miinusmerkillä.
Lisää
2 Välittömät verot
euroa

3 Muut lisäykset

snt

30681

+
+

=

Vähennä
4 Veronpalautus
5 Muut vähennykset yhteensä (älä merkitse vahvistettuja tappioita)
6 Laskennallinen tulos (erittele osassa 3)
7 Tappio
8 Lisää erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa
9 Laskennallinen tappio (erittele osassa 3)
3 Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä tai verovuoden vahvistettava tappio

TULOS

euroa

snt

TAPPIO

Elinkeinotoiminnan tulos

Elinkeinotoiminnan tappio

Henkilökohtaisen tulolähteen
tulos

Henkilökohtaisen tulolähteen
tappio

Maatalouden tulolähteen tulos

Maatalouden tulolähteen tappio
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euroa

snt
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Y-tunnus

4 Omistusosuuksien muutokset ja tappiot
Merkitse verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut, jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut
omistajaa verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana.
Merkitse vuosi myös silloin, jos yli puolet on vaihtanut omistajaa välillisesti.
(Perinnön tai testamentin perusteella tapahtuneita omistusosuuksien muutoksia ei tarvitse ilmoittaa.)

Verovuosi

5 Tilintarkastus
Onko tilintarkastus tehty?

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

Ei, tehdään myöhemmin

Ei

Kyllä

30682

6 Liitteet
Verohallinnon lomakkeita

Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase)

Toimintakertomus

Muita, vapaamuotoisia liitteitä

Päiväys

Tilintarkastuskertomus

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Lomakkeen alkuun

Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

