77 LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA 2019
Tyhjennä lomake

Verovelvollisen nimi

Luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai
vakuutuslaitos

Y-tunnus

Tilikausi (ppkkvvvv‒ppkkvvvv)

2 Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta
Tilikauden voitto
3 Lisätään
Vähennyskelvottomat kulut
Välittömät verot
Veronkorotukset, verojen korot ja myöhästymismaksut
Sakot ja muut rangaistusmaksut (EVL 16 § 5 k)
Puolet edustuskuluista (EVL 8 § 1 mom. 8 kohta)
Käyttöomaisuusosakkeiden arvonalentumiset
Käyttöomaisuusosakkeiden vähennyskelvottomat luovutus- ja purkutappiot
(EVL 6 b § ja 51 d §) (erittele liitelomakkeella 71A)
Fuusiotappiot (EVL 52 b §)
Konsernituki ja saamisten arvonalentumiset (EVL 16 § 1 mom. 7 kohta)
Lahjoitusten vähennyskelvoton osuus
Maksettujen sijaisosinkojen vähennyskelvoton osuus (EVL 16 § 6 kohta)
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Kirjanpidon ja verotuksen väliset jaksotuserot
Poistot lisäyksenä
Rahoitusvälineistä johtuvat lisäykset (erittele liitteellä)
Sijoituskiinteistöjen arvonalennukset lisäyksenä
Biologisten hyödykkeiden arvonalennukset lisäyksenä
Pakolliset varaukset lisäyksenä
Muut vastaiset menot ja menetykset
Veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa)
Palautuvat arvonalennukset (EVL 5 a §)
Tulo-osuudet kotimaisista yhtymistä (TVL 16 §)
Tulo-osuudet ulkomaisista yhtymistä (TVL 16 a §)
Osuus väliyhteisön tuottoon (erittele liitelomakkeella 74)
Muut oikaisuerät
Muut lisäykset (erittele liitteellä)
Lisäykset yhteensä
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Y-tunnus

4 Vähennetään

euroa

snt

Tilikauden tappio
Verovapaat tuotot
Veronpalautus ja palautettava yhteisökorko
Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutus- ja purkuvoitot
(EVL 6 b § ja 51 d §) (erittele liitelomakkeella 71A)
Fuusiovoitot (EVL 52 b §)
Saatujen osinkojen verovapaa osuus (erittele liitelomakkeella 73)
Saatujen sijaisosinkojen verovapaa osuus
Kirjanpidon ja verotuksen väliset jaksotuserot
Poistot vähennyksenä
Rahoitusvälineistä johtuvat vähennykset (erittele liitteellä)
Sijoituskiinteistöjen arvonnousut vähennyksenä
Biologisten hyödykkeiden arvonnousut vähennyksenä
Pakolliset varaukset vähennyksenä
Muut oikaisuerät
Voitto-osuudet yhtymistä (EVL 6 § 1 mom. 4 kohta)
Muut vähennykset (erittele liitteellä)
Vähennykset yhteensä
5 Verotettava tulos tai vahvistettava tappio
Jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa, täytä lliitelomake 7M.
Jos yhteisöllä on henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, täytä liitelomake 7A.
TULOS

euroa

snt

TAPPIO

euroa

Erät, joita ei oteta huomioon
tappiota vahvistettaessa
Elinkeinotoiminnan tulos

Elinkeinotoiminnan tappio
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Tulosta lomake
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Lomakkeen alkuun

Tyhjennä lomake
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