78 SELVITYS SIIRTOHINNOITTELUSTA 2021
Tyhjennä lomake
Lomakkeen täyttää verovelvollinen, jolla on siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuus (laki verotusmenettelystä 14 a §).
Lomakkeella ilmoitettavat etuyhteystransaktiot ovat ulkomaisia etuyhteystransaktioita.
Verovelvollisen nimi

Y-tunnus

Tilikausi (ppkkvvvv‒ppkkvvvv)

1 Verovelvollisen harjoittama toiminta
Toiminnot (Voit rastittaa useita vaihtoehtoja.)
11

Myynti

12

Valmistus

13

Tutkimus

14

Palvelu

15

Rahoitus

16

Muu
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Lisätiedot toiminnan sisällöstä
Onko verovelvollisen kannattavuudelle asetettu vähimmäistaso etuyhteysosapuolten kanssa tehtyjen
järjestelyjen avulla?

Kyllä

Onko verovelvollinen mukana kustannustenjakosopimuksessa?

Kyllä

Onko kustannustenjakosopimuksen osapuolissa tapahtunut muutoksia tilikauden aikana?

Kyllä

Onko verovelvollinen siirtänyt toiselle etuyhteysosapuolelle toimintaa, jota verovelvollinen on harjoittanut
aiemmin (esim. myyntitulot tietyltä markkina-alueelta)?

Kyllä

Onko verovelvollisen liiketoimintaan liittyviä sopimuksia muutettu niin, että jatkossa tuotot realisoi ja riskit
kantaa toinen etuyhteysosapuoli (esim. valmistustoiminta muutetaan valmistuspalveluksi)?

Kyllä

Etuyhteysosapuolten maksamat kompensaatiot tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksista
euroa

snt

Tilikauden tutkimus- ja tuotekehityskustannukset yhteensä
Onko etuyhteysosapuoli maksanut verovelvolliselle kompensaatiota tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista?

2 Kannattavuus
17 Verovelvollisen liikevoittoprosentti (liikevoitto / liikevaihto x 100)
18 Konsernin liikevoittoprosentti (liikevoitto / liikevaihto x 100)
19 Verovelvollisen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (liikevoitto / sijoitettu pääoma x 100)
20 Konsernin sijoitetun pääoman tuottoprosentti (liikevoitto / sijoitettu pääoma x 100)
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Kyllä

%
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3 Etuyhteystoimet
Erittele etuyhteystoimet

euroa

21 Tavaran ja muun vaihto-omaisuuden myynti
22 Tavaran ja muun vaihto-omaisuuden osto

23 Palvelun myynti
24 Palvelun osto

25 Aineettoman omaisuuden käyttöoikeudesta saatu korvaus
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26 Aineettoman omaisuuden käyttöoikeudesta maksettu korvaus
27 Aineettoman omaisuuden omistusoikeuden myynti
28 Aineettoman omaisuuden omistusoikeuden osto

29 Käyttöomaisuuden myynti
30 Käyttöomaisuuden osto

31 Muu liiketoiminnan luovutuksesta saatu korvaus
32 Muu liiketoiminnan hankinnasta maksettu korvaus

33 Annetusta vakuudesta ja vastuusitoumuksesta saatu korvaus
34 Saadusta vakuudesta ja vastuusitoumuksesta maksettu korvaus

35 Johdannaissopimuksiin liittyvät tuotot
36 Johdannaissopimuksiin liittyvät kulut

37 Korkotuotto
38 Korkokulu

39 Muu tuotto
40 Muu kulu

41 Pitkäaikaiset saamiset
42 Lyhytaikaiset saamiset
43 Myyntisaamiset

44 Pitkäaikainen velka
45 Lyhytaikainen velka
46 Ostovelat

47 Annettu vakuus ja vastuusitoumus
48 Saatu vakuus ja vastuusitoumus
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snt

78 SELVITYS SIIRTOHINNOITTELUSTA 2021
Y-tunnus

4 Muutokset aineettoman omaisuuden omistuksessa
1 Patenttien tai patenttihakemusten siirtyminen etuyhteysosapuolelle
Etuyhteysosapuolen maakoodi

Kompensaation määrä

Etuyhteysosapuolen yritystunnus

euroa

snt

2 Tavaramerkin siirtyminen etuyhteysosapuolelle
Etuyhteysosapuolen maakoodi

Kompensaation määrä

Etuyhteysosapuolen yritystunnus

euroa

snt

3 Muun aineettoman erän siirtyminen etuyhteysosapuolelle
Kompensaation määrä

Etuyhteysosapuolen yritystunnus

euroa
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Etuyhteysosapuolen maakoodi

snt

5 Velat etuyhteysosapuolille
Listaa kolme suurinta tilikauden lopussa ollutta konsernin sisäistä lainaa, jonka korkomenot ovat olleet vähintään 500.000 euroa.
Saldo tilikauden alussa
euroa

Saldo tilikauden lopussa
snt

euroa

Korkokulu
snt

euroa

snt

6 Saamiset etuyhteysosapuolilta
Listaa kolme suurinta tilikauden lopussa ollutta konsernin sisäistä lainasaamista, jonka pääoma on yli 10 miljoonaa euroa.
Saldo tilikauden alussa
euroa

Saldo tilikauden lopussa
snt

Tulosta lomake
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euroa

Korkotuotto
snt
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euroa
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snt

Maakoodi

