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Verohallinnon päätös
veroilmoituksessa annettavista tiedoista

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 10 §:n 1 ja 4 momentin,
sellaisina kuin ne ovat laissa 520/2010, eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien
osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain (299/2009) 18 §:n 1 momentin sekä
tonnistoverolain (476/2002) 34 §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 57/2017, no-
jalla päättänyt:

1 luku

YLEISTÄ VEROILMOITUKSESSA ANNETTAVISTA TIEDOISTA

1 §

Tulojen, varojen, velkojen ja vähennysten ilmoittamista koskeva yleissäännös

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on tulolajeittain ja tulolähteittäin sekä muutoin riit-
tävästi eriteltynä ilmoitettava veronalaiset tulot ja niistä tehtävät vähennykset, jotka vero-
velvollinen haluaa lukea hyväkseen ja jotka edellyttävät verovelvollisen esittämää selvi-
tystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen
merkittävä myös varat ja velat verovuoden päättyessä sekä verotusmenettelystä annetun
lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut muut verotukseen vaikuttavat tiedot. Tulo, vähennyk-
set, velat sekä sellaiset varat, joista myös arvo on ilmoitettava, on ilmoitettava sentin tark-
kuudella.

Tulosta tai varallisuudesta, joita ei voida suuruudeltaan tai arvoltaan tarkalleen määrätä,
on ilmoitettava seikat, joiden nojalla sellainen tulo tai varallisuus voidaan arvioida.

Niiden verovelvollisten, joiden verotettava tulo lasketaan tulolajeittain, on ilmoitettava
erikseen pääoma- ja ansiotulot. Sellaisten tulojen osalta, jotka voivat olla osittain ansio- ja
osittain pääomatuloa, on annettava verolomakkeilla vaaditut tiedot perusteista, joiden
avulla tulo voidaan jakaa pääoma- ja ansiotuloksi.

Verovelvollisen tai puolison, jotka vaativat elinkeinotoiminnan tai maatalouden tap-
pion taikka verotusyhtymän maatalouden tappion vähentämistä tuloverolain 59 §:ssä tar-
koitetulla tavalla pääomatuloistaan, on vaatimusta esittäessään ilmoitettava, mikä määrä
vähennetään pääomatuloista.

Rajoitetusti verovelvollisen on ilmoitettava veroilmoituksessaan tuloistaan Suomesta
saamansa eläke, Suomessa olevan kiinteän omaisuuden tai kiinteistöyhteisön osakkeen tai
osuuden tuottama tulo, Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi luettava tu-
lo, tulo Suomessa harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta tai maataloudesta, muu Suo-
mesta saatu tulo, josta ei ole suoritettava lähdeveroa sekä muu tulo, josta vero määrätään
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 §:n 1 tai 2 mo-
mentin mukaisesti.
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2 §

Tiedot eräistä varoista

Veroilmoituksessa on kunnittain ilmoitettava kiinteistöt sekä kiinteistöverolain
(654/1992) 2 §:n 2 momentin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut varat. Kiinteistöistä ilmoite-
taan maapohjaa ja rakennusta koskevat tiedot. Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoi-
tuksessaan ilmoitettava yhtymän nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä osuutensa yhtymän
tuloihin ja varallisuuteen.

2 luku

LUONNOLLISEN HENKILÖN, KUOLINPESÄN JA YHTYMÄN 
VEROILMOITUKSESSA ANNETTAVAT TIEDOT

3 §

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän varat ja velat

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on 1 luvun 1 §:stä ja 2 §:n 1 momentista poiketen
ilmoitettava veroilmoituksessaan vain seuraavat varat:

1) omistamansa kiinteistöt sekä kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut varat;

2) asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet;
3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun osakeyhtiön tai muun yhteisön osakkeet ja osuu-

det, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet, muut arvopaperit ja arvo-osuu-
det, ei kuitenkaan korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettuja
joukkovelkakirjoja, niitä vastaavia yleisön merkittäväksi tarjottuja Euroopan talousalueel-
la olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella
liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja, eikä tavanomaisten kulutustavaroiden tai -pal-
veluiden myyntiä osuuskuntalain (421/2013) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla harjoittavien kulutusosuuskuntien ja osuuspankkien tavanomaisia osuuksia;

4) osuudet avoimeen yhtiöön, kommandiittiyhtiöön ja muuhun yhtymään;
5) omaisuuden luovutuksen yhteydessä pidätetty tai saatu tahi lahjana, perintönä tai

testamentilla saatu nautinta- ja hallintaoikeus edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuihin varoihin;
6) liike- ja ammattitoiminnan sekä maatalouden varat siten kuin tämän päätöksen 2 lu-

vun 5 ja 6 §:ssä määrätään.
Edellä 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetuista varoista on ilmoitettava niiden laji, lu-

kumäärä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. Niistä joukkovelkakirjoista ja muista
saamisista, jotka 1 momentin 3 kohdan mukaan on ilmoitettava, on ilmoitettava myös nii-
den nimellisarvo.

Luonnollisen henkilön, joka on verovuoden päättyessä rajoitetusti verovelvollinen, on
ilmoitettava veroilmoituksessaan vain seuraavat varat:

1) omistamansa Suomessa sijaitsevat kiinteistöt sekä kiinteistöverolain 2 §:n 2 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut varat;

2) suomalaisen asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, joi-
den lisäksi on ilmoitettava sellaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka kokonaisvaroista
enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta Suomessa olevasta kiin-
teistöstä, osakkeet tai osuudet;

3) omaisuuden luovutuksen yhteydessä pidätetty tai saatu tahi lahjana, perintönä tai
testamentilla saatu hallinta- tai nautintaoikeus, joka kohdistuu edellä 1 ja 2 kohdassa tar-
koitettuun omaisuuteen;

4) osuutensa suomalaisessa yhtymässä; sekä
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5) Suomessa harjoittamansa liike- ja ammattitoiminnan sekä maatalouden varat siten
kuin tämän päätöksen2 luvun 5 ja 6 §:ssä määrätään.

Poiketen siitä, mitä 1 luvun 1 §:ssä säädetään, luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on
annettava veroilmoituksessaan vain seuraavat velkojaan koskevat tiedot ja selvitykset:

1) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n
5 momentissa tarkoitetun tahon myöntämät lainat, ei kuitenkaan muun kuin luotto- ja ra-
hoituslaitoksen myöntämää lainaa, jos laina on muu kuin asuntolaina tai valtion taikka
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen takaama opintolaina ja lainan pääoma on enintään
1 700 euroa eikä tietoa kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 7 §:n 1 kohdassa tarkoite-
tuista jatkuvista luotoista; sekä

2) muut lainat, joiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Luonnollisen henkilön, joka on verovuoden päättyessä rajoitetusti verovelvollinen, on

ilmoitettava veroilmoituksessaan vain velat, joiden korko on Suomessa toimitettavassa
verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lainasta on ilmoitettava lainan käyttötarkoitus ja maksamatta oleva määrä verovuoden
päättyessä. Muusta kuin verovelvollisen liike- tai ammattitoimintaan tahi maatalouteen
liittyvästä lainasta on lisäksi ilmoitettava lainanantajan nimi ja mahdollinen lainan nume-
ro.

4 §

Pääomanpalautuksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden rajoittaminen

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ei tarvitse ilmoittaa pääomanpalautusta, johon
sovelletaan tuloverolain säännöksiä omaisuuden luovutuksesta saadun voiton verotukses-
ta, jos verovuonna saatujen tällaisten pääomanpalautusten ja muiden tuloverolain 48 §:n
6 momentin mukaan huomioon otettavien omaisuuden luovutushintojen määrä on yhteen-
sä enintään 1 000 euroa.

5 §

Liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan on elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa
tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto siitä, onko verovelvollinen pitänyt kahdenkertaista kirjanpitoa;
2) tieto tilikauden muuttumisesta;
3) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä vero-

vuoden elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot sekä verovapaat tuotot; saaduista osingois-
ta ja osuuskuntien ylijäämistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä; elin-
keinotoiminnan tuottona ilmoitetaan myös ne kirjanpidossa vähennetyt kulut, jotka koh-
distuvat verovelvollisen yksityiseen käyttöön otettuihin tavaroihin tai palveluihin;

4) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä vero-
vuoden elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; poistoista, edustusku-
luista ja korkokuluista ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennys-
kelvottomista kuluista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjatut määrät;

5) tieto verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksesta tai tappiosta;
6) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa

sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen;
7) erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; tieto tehtyjen kehi-

tysalueiden veronhuojennuspoistojen yhteismäärästä; selvitys käyttöomaisuuden verotuk-
sessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyk-
sistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain (360/1968) ja veronhuojennuslakien mukaisista pois-
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toista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa
poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten
poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä;

8) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien ja leasingsopimuksella
vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäy-
tössä olleiden elinkeinotoimintaan kuuluvien ajoneuvojen kuluista, ja laskelma ajoneuvo-
kulujen kohdistumisesta verovelvollisen yksityiseen käyttöön;

9) selvitys kalenterivuonna liikkeestä tai ammatista nostetun rahan määrästä ja liikkee-
seen tai ammattiin sijoitetun rahan määrästä, jos verovelvollinen ei ole yhdenkertaista kir-
janpitoa pitävä ammatinharjoittaja;

10) selvitys yksityisiin varoihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnas-
sa;

11) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n mukaisten vähennysten
perusteista;

12) laskelma niistä korkokuluista, jotka eivät ole elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain 18 §:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia, jos verovel-
vollinen ei ole yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja;

13) veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma
niistä varoista ja veloista, jotka otetaan elinkeinotoiminnan tulolähteen nettovarallisuutta
laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;

14) veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumi-
sesta, jos verovelvollinen ei ole yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja;

15) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tulove-
rolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;

16) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopa-
pereiden luovutusvoitoista;

17) tieto siitä, vaatiiko verovelvollinen maksamansa ulkomaisen veron hyvittämistä ja
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) 8 §:n
mukainen selvitys vähennettävän veron perusteista.

Lisäksi liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan on elinkeinotoiminnan veroilmoi-
tuksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
2) tiedot käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuk-

sessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
3) tiedot elinkeinotoiminnan käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereis-

ta ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja
vertailuarvoista.

6 §

Maataloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Maataloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kotimaisen kuolinpesän ja verotusyh-
tymän on maatalouden veroilmoituksessaan ilmoitettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) laskelma maatalouden verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huo-
mioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään Verohallinnon päätöksen muistiinpanovel-
vollisuudesta (563/2017) 4 §:n mukaisen muistiinpanokaavan voittoon tai tappioon vero-
tettavaa tuloa taikka tappiota laskettaessa;

2) laskelma maatalouden tuloksesta niin, että verovuoden tulot ja menot on eritelty Ve-
rohallinnon päätöksen muistiinpanovelvollisuudesta 4 §:ssä olevan muistiinpanokaavan
mukaisesti;
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3) tiedot saatujen maatalouden osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien kokonaismäärästä
ja niiden verovapaista osista;

4) selvitys poistoina vähennettävien rakennusten, rakennelmien, koneiden ja kaluston,
siltojen ynnä muiden vastaavien hyödykkeiden ja salaojien verotuksessa poistamatta ole-
vien hankintamenojen määristä verovuoden alussa, hankinta- ja perusparannusmenoista
verovuoden aikana, näiden hyödykkeiden hankintamenoon käytetystä tasausvarauksesta,
niistä saaduista myyntihinnoista ja korvauksista, niiden hankkimiseen saaduista avustuk-
sista ja tuista, verovuonna tehtyjen poistojen määristä ja verovuoden lopussa olevien pois-
tamattomien hankintamenojen määristä;

5) selvitys verovuonna käyttöönottamattomien koneiden ja rakennusten hankintame-
nosta ja niiden hankintamenoon käytetystä tasausvarauksesta;

6) selvitys maatalouden ajoneuvojen käytöstä aiheutuvien menojen jakaantumisesta
maatalouden menoiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi;

7) selvitys maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 10 e §:n mukaisten vähennysten
perusteista;

8) laskelma verovuoden päättymishetken mukaisista maatalouden varoista ja veloista;
9) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tulove-

rolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;
10) selvitys maatalouteen kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitoista;
11) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä maataloudessa sekä

heidän osuuksistaan maatalouden nettovarallisuuteen;
12) tiedot purkamattomista varauksista verovuoden lopussa.

7 §

Metsätalouden harjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Metsätaloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kotimaisen kuolinpesän ja verotusyh-
tymän on metsätalouden veroilmoituksessaan annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) laskelma metsätalouden pääomatulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne
erät, jotka lisätään tai vähennetään metsätalouden pääomatuloon metsätalouden puhdasta
pääomatuloa tai metsätalouden tappiollista pääomatuloa laskettaessa;

2) selvitys poistoina vähennettävien koneiden ja kaluston, rakennusten, metsäteiden ja
metsäojien verotuksessa poistamatta olevien hankintamenojen määristä verovuoden alus-
sa, näiden hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenoista sekä luovutuksista verovuo-
den aikana, verovuonna tehtyjen poistojen määristä ja verovuoden lopussa olevien poista-
mattomien hankintamenojen määristä;

3) selvitys hankintatyön arvosta ja hankintatyön veronalaisesta arvosta työntekijäkoh-
taisesti eriteltynä;

4) selvitys metsävähennyksen perusteesta ja metsävähennyksen käytöstä;
5) selvitys menovarauksen ja tuhovarauksen tekemisestä ja käytöstä.

8 §

Metsälahjavähennystä vaativan ilmoittamisvelvollisuus

Metsälahjavähennystä vaativan verovelvollisen on vähennyksen edellytysten selvittä-
misen lisäksi selvitettävä veroilmoituksella muiden viranomaisten myöntämien vähämer-
kityksisten valtiontukien määrä.
5



953/2017  
9 §

Elinkeinoyhtymän ilmoittamisvelvollisuus

Elinkeinoyhtymän on veroilmoituksessa tai sen erittelyissä annettava seuraavat tiedot
ja selvitykset:

1) tieto elinkeinoyhtymän tilikauden muuttumisesta;
2) tieto siitä, onko yhtymä osakkaana ulkomaisessa yhtymässä ja selvitys ulkomaisista

yhtymistä saaduista tuloverolain 16 a §:n mukaisista tulo-osuuksista;
3) tieto siitä, onko yhtymän osoite muuttunut;
4) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä vero-

vuoden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuo-
tot sekä verovapaat tuotot; yhtymien voitto-osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuk-
sista, satunnaisista tuotoista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa
tuloksi luettu määrä; elinkeinotoiminnan tuottona ilmoitetaan myös ne kirjanpidossa vä-
hennetyt kulut, jotka kohdistuvat osakkaiden yksityiseen käyttöön otettuihin tavaroihin tai
palveluihin;

5) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä vero-
vuoden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vä-
hennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumi-
sista, edustuskuluista, korkokuluista, muista rahoituskuluista, satunnaisista kuluista ja va-
rausten lisäyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskel-
vottomista kuluista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjatut määrät;

6) tieto verovuoden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen
tuloksesta tai tappiosta;

7) selvitys yhtymän käyttöomaisuuteen kuuluvien ja leasingsopimuksella vuokralle ot-
tamien henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden
ajoneuvojen kuluista, ja laskelma ajoneuvokulujen kohdistumisesta yhtiömiesten yksityi-
seen käyttöön;

8) tiedot yhtymän osakkaille ja heidän omaisilleen maksamista vuokrista, koroista,
luovutushinnoista ja muista suorituksista lukuun ottamatta palkkoja, luontoisetuja, voitto-
osuuksia ja yksityisnostoja;

9) selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetusta asunnosta;

10) laskelma niistä korkokuluista, jotka eivät ole elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain 18 §:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia;

11) veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma
yhtymän niistä varoista ja veloista, jotka otetaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden tu-
lolähteen nettovarallisuutta laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen ero-
tuksesta; muun toiminnan tulolähteen varoista on ilmoitettava varallisuuslaskelmakaavan
mukainen laskelma ja muun toiminnan tulolähteen veloista velkojen yhteismäärä;

12) veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumi-
sesta;

13) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopa-
pereiden luovutusvoitoista;

14) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tulove-
rolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;

15) tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkas-
tuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomau-
tuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain
2 luvun 2 §:n perusteella;

16) yhtymän on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa ta-
pahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta;
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17) tieto siitä, että veroilmoituksessa ilmoitetaan poikkeavasta tulonjaosta ja liite to-
teutettavasta tulonjaosta;

18) tieto siitä, vaatiiko yhtymä maksamansa ulkomaisen veron hyvittämistä ja kansain-
välisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 8 §:n mukainen selvitys vä-
hennettävän veron perusteista;

19) tieto osakas- ja osuustietojen muuttumisesta ja selvitys tapahtuneista muutoksista.
Elinkeinoyhtymän on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja

selvitykset:
1) tieto siitä, harjoittaako kommandiittiyhtiö yksinomaan pääomasijoitustoimintaa;
2) tieto kunkin osakkaan rahan nostoista ja sijoituksista tilikauden ja kalenterivuoden

aikana sekä kunkin osakkaan muista yksityisnostoista ja yksityissijoituksista tilikauden ja
kalenterivuoden aikana;

3) erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; tieto tehtyjen kehi-
tysalueiden veronhuojennuspoistojen yhteismäärästä; selvitys käyttöomaisuuden verotuk-
sessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyk-
sistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, han-
kintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta
olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen
määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaavat tiedot maatalouden
ja muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta;

4) erittely yhtymän muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan
tulolähteen luovutusvoitot ja tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;

5) tiedot yhtymän elinkeinotoiminnan käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista ar-
vopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintame-
noista ja vertailuarvoista;

6) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
7) tiedot yhtymän käyttö- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tu-

loverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
8) erittely tulolähteittäin saaduista osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä;
9) jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta vain, kun tilintar-

kastus tilikaudelta on suoritettu ja tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastuslain 3 luvun
5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja;

10) erittely yhtymän maatalouden tulolähteen tuotoista ja kuluista sekä varoista ja ve-
loista;

11) tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennys-
kelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja
korkoja on maksettu etuyhteysvelan perusteella.

10 §

Verotusyhtymän ilmoittamisvelvollisuus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoituksessaan tai sen liitteessä maataloutta ja met-
sätaloutta koskevien ilmoitusten lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto osakkaiden nimistä, henkilötunnuksista tai yritys- ja yhteisötunnuksista, kun-
kin osakkaan osuudesta yhtymän tuloihin ja varallisuuteen ja osuuksissa tapahtuneista
muutoksista;

2) selvitys saaduista vuokratuloista vuokrauskohteittain ja vuokralaisittain;
3) tieto muiden tulojen kuin maatalouden tai metsätalouden taikka vuokraustoiminnan

tulojen määrästä ja tieto noihin tuloihin kohdistuvien menojen määrästä.
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3 luku

YHTEISÖN JA YHTEISETUUDEN VEROILMOITUKSESSA ANNETTAVAT 
TIEDOT

11 §

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja eräiden vakuutuslaitosten 
ilmoittamisvelvollisuus

Osakeyhtiön ja osuuskunnan, lukuun ottamatta 12 §:ssä tarkoitettua asunto-osakeyhtiö-
tä, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä ja asunto-osuuskuntaa ja 15 §:ssä tarkoitettua osit-
tain verovapaata yhteisöä, säästöpankin sekä keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutus-
yhdistysten on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvityk-
set:

1) laskelma kunkin ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta;
2) laskelma kunkin ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta ja tämän päätöksen 4 lu-

vun 20 §:ssä väliyhteisön osakkaan annettavaksi määrätyt muut selvitykset;
3) selvitys ulkomaisista yhtymistä saaduista tuloverolain 16 a §:n mukaisista tulo-

osuuksista;
4) tieto siitä, onko yhteisön tilinpäätös laadittu kirjanpitolain (1336/1997) 7 a luvussa

tarkoitetulla tavalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan;
5) tieto siitä, onko yhteisö verovuoden aikana siirtänyt liiketoimintakokonaisuuden

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n mukaisesti tai ollut hankkivana osa-
puolena tuon lain 52 f §:n mukaisessa osakevaihdossa;

6) tieto siitä, onko yhteisön toimiala muuttunut;
7) tiedot sellaisen osakkeenomistajan nimestä, henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnukses-

ta ja omistamien osakkeiden lukumäärästä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön
osakkeista, tai jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, tiedot jokaisesta
osakkeenomistajasta sekä selvitys edellä mainituille osakkeenomistajille ja heidän puoli-
soilleen, lapsilleen, vanhemmilleen ja muille omaisilleen maksetuista vuokrista, koroista,
luovutushinnoista ja muista suorituksista lukuun ottamatta palkkoja ja luontoisetuja sa-
moin kuin mainituille henkilöille annetuista lainoista; niistä osakkaista, joille on annettu
lainaa, on kuitenkin aina ilmoitettava tiedot henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja
annetun lainan määrästä; tieto siitä, jos kukaan osakkaista ei omista vähintään 10 prosent-
tia yhtiön osakkeista;

8) selvitys osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 33 b §:n 4 momentissa tarkoi-
tetusta asunnosta;

9) tieto siitä, onko tilinpäätös vahvistettu yhtiökokouksessa ja selvitys voitonjaosta; jos
tilinpäätöksen vahvistamisesta tai voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jäl-
keen, selvitys tulee antaa kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista tai voitonjakoa
koskevan päätöksen tekemisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella tieto va-
paan oman pääoman rahastosta jaettavaksi päätetystä määrästä on ilmoitettava erikseen;

10) tieto tilikauden päättyessä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä;
11) tiedot verovuoden päättymistä seuraavan tilikauden aikana tapahtuneista osake-

pääoman korotuksista ja alennuksista, omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta
ja omien osakkeiden luovuttamisesta; jos osakepääomaa on korotettu tai alennettu taikka
omia osakkeita hankittu, lunastettu tahi luovutettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, on
tiedot annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa siitä, jolloin osakepääoman korotus
tai alennus, omien osakkeiden hankinta, lunastus tai luovuttaminen on tapahtunut;

12) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tili-
kauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuo-
tot sekä verovapaat tuotot; elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoi-
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toista ja purkuvoitoista, saaduista osingoista ja osuuskuntien ylijäämistä, yhtymien voitto-
osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuksista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan
lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä;

13) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tili-
kauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vä-
hennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumi-
sista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja
purkutappioista, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja arvonalentumisista ja varaus-
ten lisäyksistä sekä etuyhteysvelkojen korosta ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna
kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja saamisten arvonalentumi-
sista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;

14) tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen
tuloksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;

15) veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma
yhteisön niistä varoista ja veloista, jotka otetaan matemaattista arvoa laskettaessa huo-
mioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;

16) veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumi-
sesta;

17) tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkas-
tuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomau-
tuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain
2 luvun 2 §:n perusteella;

18) yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa
tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuo-
desta

19) tieto siitä, onko yhteisöllä velvollisuus laatia verotusmenettelystä annetun lain
14 a §:n nojalla siirtohinnoitteludokumentaatio etuyhteydessä tekemistään liiketoimista ja
selvitys tällaisista etuyhteystoimista;

20) tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenan-
maalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja
muualla harjoitetun toiminnan kesken.

Luotto- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin ei sovelleta 1 momentin 12,
13 ja 16 kohtien määräyksiä. 1 momentin 15 kohdan määräyksiä sovelletaan luotto- ja va-
kuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin niin, että niiden on veroilmoituksessa an-
nettava tiedot varojen ja velkojen yhteismäärästä sekä varojen ja velkojen erotuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annetta-
va seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; selvitys käyttö-
omaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa,
hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta vero-
vuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisista poistoista, han-
kintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta
olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen
määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaavat tiedot maatalouden
ja muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta;

2) selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 prosenttia;
selvitys annetuista ja saaduista konserniavustuksista;

3) selvitys konserniavustuslain (825/1986) mukaisessa konsernisuhteessa olevista ty-
täryhteisöistä yhteisön tilinpäätöshetkellä;
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4) erittely yhteisön muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan
tulolähteen luovutusvoitot ja -tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;

5) laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitois-
ta ja luovutustappioista sekä purkuvoitoista ja purkutappioista; laskelmalla on yhtiöittäin
ja yhtymittäin selvitettävä osakkeiden verovapaiden luovutusvoittojen ja purkuvoittojen
määrä, osakkeiden vähennyskelvottomien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä,
verotettavien yhtymäosuuksien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, käyttöomai-
suusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitosta vähennyskelpoisten yhtymäosuuk-
sien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, osakkeiden verotettavien luovutus-
voittojen ja purkuvoittojen määrä ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta vähen-
nyskelpoisten osakkeiden luovutus- ja purkutappioiden määrä;

6) tiedot yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista arvopape-
reista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja
vertailuarvoista;

7) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
8) tiedot muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden

tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
9) erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä,

verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;
10) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tilinpäätöksestä tai muun erityisen

lainsäädännön edellyttämästä tilinpäätöksestä; sellaisen yhteisön, jonka on kirjanpitolain
3 luvun 1 §:n mukaan liitettävä tilinpäätökseensä toimintakertomus, on lisäksi annettava
jäljennös toimintakertomuksesta; sellaisen yhteisön, jonka tilinpäätökseen on osakeyhtiö-
lain 8 luvun 3 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan sisällytettävä rahoituslaskel-
ma, on annettava jäljennös rahoituslaskelmasta; jäljennös konsernitilinpäätöksestä, jos se
on sisällytettävä yhtiön tilinpäätökseen sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdolli-
nen konsernirahoituslaskelma;

11) jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei tilintar-
kastajaa ole jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkas-
tus on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa
kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta;

12) kohdissa 10 ja 11 tarkoitetut tiedot paperisena antava verovelvollinen antaa tiedot
liittämällä ne kansilehtenä käytettävään lomakkeeseen 63 Tilinpäätöstiedot Verohallin-
nolle ja kaupparekisteriin;

13) tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna
kuluksi kirjatusta määrästä jaoteltuna elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä
tarkoitettujen lopullisiksi todettujen menetysten määrään ja todennäköisinä menetyksinä
kuluksi kirjattuun määrään;

14) selvitys tuloverolain 123 b §:n mukaisista tuloon lisättävistä yhtiöitetyn kiinteän
toimipaikan tappioista;

15) tieto ulkomaisen veron määrästä, jota yhteisö vaatii hyvitettäväksi, ja kansainväli-
sen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 8 §:n mukainen selvitys vähen-
nettävän veron perusteista;

16) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja vakuutuslaitoksen on annettava laskel-
ma elinkeinotoiminnan tuloksesta, joka sisältää tiedon tilikauden tuloksesta tai tappiosta
ja tiedot niistä eristä, joilla tilikauden tulosta tai tappiota oikaistaan elinkeinotoiminnan tu-
losta laskettaessa;

17) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n ja maatilatalouden tuloverolain
10 f §:n tarkoittamaa koulutusvähennystä vaativan verovelvollisen on annettava tiedot
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 19 a §:n mukaisesta työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta verovuoden palkkasummasta, työn-
tekijöiden keskimääräisestä lukumäärästä, työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta,
10
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koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärästä ja koulutusvähennyk-
sen määrästä. Lisäksi on ilmoitettava koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden luku-
määrä. Lisäksi on annettava tieto, onko laadittu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain
16 §:ssä tai taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain
3 §:ssä tarkoitettu koulutussuunnitelma ja onko koulutusvähennyksen perusteena olevan
työntekijän palkkakustannuksiin myönnetty verovuonna julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea;

18) tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennys-
kelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja
korkoja on maksettu etuyhteysvelan perusteella;

19) erittely yhteisön maatalouden tulolähteen tuotoista ja kuluista.
Verovelvollisen on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä 1 mo-

mentissa tarkoitetun tuloverolaskelmakaavan mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ja
1 momentissa tarkoitetun varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma varoista ja ve-
loista. Tuloverolaskelman tuotto- ja kuluerien ja varallisuuslaskelman varallisuus- ja vel-
kaerien tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin. Tuloverolaskelman ja varalli-
suuslaskelman erien yhteys kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin tulee olla vaikeuksitta to-
dettavissa.

Osakeyhtiön, johon sovelletaan lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavi-
en osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta, on mainitun lain 18 §:n mukaan annettavien tie-
tojen lisäksi annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) verovapauden piiriin siirryttäessä tiedot lain 4 §:ssä tarkoitetuista yhtiön varojen to-
dennäköisestä luovutushinnasta, asuintalovarauksen määrästä ja toimitilan jälleenhankin-
tavarauksen määrästä;

2) tiedot lain 5 §:ssä tarkoitetuista verovapausaikana tehtävistä laskennallisista pois-
toista;

3) tiedot lain 6 §:ssä tarkoitetuista asuntovarallisuuden luovutuksista;
4) tieto siitä, onko osakkaan omistusosuus yhtiön osakepääomasta ollut osingon täs-

mäytyspäivänä vähintään 10 prosenttia;
5) laskelma lain 9 §:ssä tarkoitetusta vuokratulojen vähimmäisosuudesta;
6) yhtiön purkautuessa tieto lain 11 §:ssä tarkoitetuista jakamattomista voittovaroista

ja verovapausaikana voittovaroista muihin oman pääoman eriin siirretyistä määristä;
7) verovapauden päättyessä tieto lain 12 §:ssä tarkoitetuista jakamattomista voittova-

roista ja verovapausaikana voittovaroista muihin oman pääoman eriin siirretyistä määristä
vähennettynä edelliseltä verovuodelta jaettavan osingon määrällä.

12 §

Asunto- ja kiinteistöyhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osuuskunnan veroil-
moituksessa tai sen liitteessä on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) toimiala, jos yhteisön toimiala muuttunut;
2) laskelma verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät,

jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon verotettavaa tuloa las-
kettaessa;

3) tieto niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
4) seuraavat tiedot tilikauden tuloslaskelmasta: kiinteistön vastikkeet, vuokrat, käyttö-

korvaukset ja muut kiinteistön tuotot, luottotappiot ja oikaisuerät, kiinteistön hoitokulut,
poistot ja arvonalentumiset, rahoitustuotot, rahoituskulut, poistoeron ja verotusperusteis-
ten varausten muutos, välittömät verot sekä tilikauden voitto (tappio) ylijäämä (alijäämä);

5) tiedot yhtiön tilinpäätöshetken mukaisista varoista ja veloista, jos yhteisö on päättä-
nyt jakaa tilikaudelta osinkoa;
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6) selvitys voitonjaosta; jos voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jäl-
keen, selvitys tulee antaa välittömästi voitonjakoa koskevan päätöksen antamisen jälkeen
yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella; tieto vapaan oman pääoman rahastosta jaettavak-
si päätetystä määrästä on ilmoitettava erikseen;

7) yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa ta-
pahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodes-
ta;

8) tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastus-
kertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuk-
sia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 lu-
vun 2 §:n perusteella;

Kiinteistöyhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja
selvitykset:

1) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden taseesta;
2) 11 §:n 3 momentin 1, 2, 6, 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut tiedot;
3) erittely luovutusvoitoista ja -tappioista hyödykkeittäin;
4) jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei veroilmoi-

tuksella ole 1 momentin 8 kohdan mukaisesti ilmoitettu siitä, että tilintarkastus tilikaudelta
on suoritettu eikä tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja taikka ilmoitettu siitä, että tilintar-
kastaja on jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkastus
on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa kuu-
kauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta.

13 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka
osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa ra-
kennuksessa, ei ole muutoin kuin vaadittaessa velvollinen antamaan veroilmoitusta muul-
ta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) yhteisön omistamassa rakennuksessa on yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan mää-
räyksen mukaan vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen
liittyvää tilaa (asuntoyhteisö) tai jos yhteisön omistamassa rakennuksessa on myös muu-
hun kuin vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyviä tiloja,
nämä huoneistot ja tilat ovat osakkeiden tai osuuksien perusteella muun kuin yhteisön it-
sensä hallinnassa,

2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuottoja, käyttökorvauksia tai ra-
hoitustuottoja, ja rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä on enintään 5 000 euroa, ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jäl-
keen alle 30 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksenä on myös, että myöhemmältä
verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta
niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei
ole annettu, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin viideltä verovuotta edeltäneeltä tilikau-
delta.
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14 §

Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan ilmoittamisvelvollisuus

Yhdistyksen, säätiön kunnan ja seurakunnan on, jos ne ovat verotusmenettelystä anne-
tun lain 7 §:n mukaan velvolliset antamaan veroilmoituksen, veroilmoituksessa tai sen liit-
teessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto siitä, onko yhdistys tai säätiö tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen
yhteisö vai ei;

2) tieto yhdistyksen henkilöjäsenten määrästä, yhteisöjäsenten määrästä ja kannattaja-
jäsenten määrästä;

3) toimiala, jos yhteisön toimiala muuttunut;
4) tiedot yhteisön koko toiminnan tuotoista ja kuluista; erittely elinkeinotoiminnan tu-

lolähteen ja muun toiminnan tulolähteen veronalaisesta toiminnasta;
5) yhdistyksen ja säätiön on annettava tieto tilikauden aikana tapahtuneesta sääntö-

muutoksesta ja tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön on annettava li-
säksi tieto tilikauden aikana toiminnassa tai varainhankinnassa tapahtuneesta olennaisesta
muutoksesta, tieto eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa
laissa (680/1976) tarkoitetusta veronhuojennuksesta, tieto säätiön pääasiallisesta tarkoi-
tuksesta ja tieto jaetuista stipendeistä, apurahoista ja tunnustuspalkinnoista;

6) erittely sellaisen tavara- ja palvelumyynnin tuotoista, julkisesta tuesta ja kuluista,
jota yhteisö pitää verovapaana ja erittely veronalaisen elinkeinotoiminnan tuotoista ja ku-
luista toiminnoittain;

7) tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tu-
loksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;

8) tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenan-
maalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja
muualla harjoitetun toiminnan kesken.

Lisäksi veroilmoituksen liitteessä on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta, taseesta ja yhdistys

ja säätiö myös toimintakertomuksesta; jos toimintakertomusta ei ole laadittu, yhdistyksen
ja säätiön on annettava muu selvitys yhteisön toiminnasta;

2) 11 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa veronalaista
toimintaa;

3) 11 §:n 3 momentin 4, 7 ja 19 kohdassa tarkoitetut tiedot;
4) 11 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos verovelvollinen on muu kuin

yleishyödyllinen yhteisö tai jos saadut osingot ja muut voitonjakoluonteiset erät ovat elin-
keinotoiminnan tuloa;

5) 11 §:n 3 momentin 18 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoi-
mintaa.

15 §

Osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän 
ilmoittamisvelvollisuus

Tuloverolain 21 §:ssä tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoi-
tetusti verovelvollisen kuolinpesän on, jos se on verotusmenettelystä annetun lain 7 §:n
mukaan velvollinen antamaan veroilmoituksen, veroilmoituksessa tai sen liitteessä annet-
tava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) toimiala, jos verovelvollisen toimiala muuttunut;
2) laskelma toiminnan verotettavasta kokonaistuloksesta niin, että laskelmassa on otet-

tu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon ve-
rotettavaa tulosta laskettaessa;
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3) tieto niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;
4) erittely yhteisön verotettavasta tuloksesta tulolähteittäin;
5) tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastus-

kertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuk-
sia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 lu-
vun 2 §:n perusteella;

6) yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa ta-
pahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodes-
ta;

7) tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenan-
maalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja
muualla harjoitetun toiminnan kesken;

1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annetta-
va seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta;
2) 11 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoi-

mintaa;
3) 11 §:n 3 momentin 7 kohdassa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta arvopapereiden,

arvo-osuuksien ja kiinteistöjen vertailuarvoja;
4) jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jollei veroilmoi-

tuksella ole 1 momentin 7 kohdan mukaisesti ilmoitettu siitä, että tilintarkastus tilikaudelta
on suoritettu eikä tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja taikka ilmoitettu siitä, että tilintar-
kastaja on jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella; jos tilintarkastus
on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilintarkastuskertomus tulee antaa kuu-
kauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta;

5) erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä,
verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;

6) 11 §:n 3 momentin 17 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoi-
mintaa tai maataloutta;

7) 11 §:n 3 momentin 18 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoi-
mintaa.

Rajoitetusti verovelvolliseen kuolinpesään sovelletaan 1 ja 2 momentin määräyksiä so-
veltuvin osin.

16 §

Ulkomaisen yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Ulkomaisen yhteisön on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot
ja selvitykset:

1) tieto siitä, muodostuuko yhteisölle tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka tai onko yh-
teisöllä Suomessa kiinteää omaisuutta;

2) tieto siitä, onko yhteisön tilinpäätös laadittu kirjanpitolain 7 a luvussa tarkoitetulla
tavalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan;

3) tieto siitä, onko yhteisöllä velvollisuus laatia verotusmenettelystä annetun lain
14 a §:n nojalla siirtohinnoitteludokumentaatio etuyhteydessä tekemistään liiketoimista ja
selvitys tällaisista etuyhteystoimista;

4) tieto siitä, onko yhteisöllä ollut toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenan-
maalla ja selvitys tuottojen ja kulujen jakautumisesta Ahvenanmaan maakunnassa ja
muualla harjoitetun toiminnan kesken;
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5) tieto siitä, onko sivuliike tai kiinteä toimipaikka yhtiöitetty tai onko yhteisö siirtänyt
sivuliikkeen tai kiinteän toimipaikan muodostaman liiketoimintakokonaisuuden elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n mukaisesti;

6) toimiala, jos yhteisön toimiala muuttunut;
7) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tili-

kauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuo-
tot sekä verovapaat tuotot; elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoi-
toista ja purkuvoitoista, saaduista osingoista ja osuuskuntien ylijäämistä, yhtymien voitto-
osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuksista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan
lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä;

8) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tili-
kauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vä-
hennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumi-
sista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja
purkutappioista, korkokuluista pääliikkeelle, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä ja
arvonalentumisista ja varausten lisäyksistä sekä etuyhteysvelkojen korosta ilmoitetaan li-
säksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja
saamisten arvonalentumisista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;

9) tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tu-
loksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;

10) tieto tulosta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n pe-
rusteella Suomessa perityistä lähdeveroista;

11) veroilmoituslomakkeella esitetyn mukaan pääliikkeen tilikauden tiedot;
12) veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma

yhteisön niistä varoista ja veloista, jotka otetaan matemaattista arvoa laskettaessa huo-
mioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;

13) tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkas-
tuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomau-
tuksia tai lisätietoja; tieto siitä, onko tilintarkastaja jätetty valitsematta tilintarkastuslain
2 luvun 2 §:n perusteella;

14) yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa
tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuo-
desta;

Luotto- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin ei sovelleta 1 momentin
12 ja 13 kohtien määräyksiä. 1 momentin 15 kohdan määräyksiä sovelletaan luotto- ja va-
kuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin niin, että niiden on veroilmoituksessa an-
nettava tiedot varojen ja velkojen yhteismäärästä sekä varojen ja velkojen erotuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annetta-
va seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista; selvitys käyttö-
omaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa,
hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta vero-
vuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mu-
kaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuo-
den lopussa poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman
mukaisten poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaa-
vat tiedot maatalouden ja muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvasta omaisuudesta;

2) selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 prosenttia;
selvitys annetuista ja saaduista konserniavustuksista;
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3) selvitys konserniavustuslain mukaisessa konsernisuhteessa olevista tytäryhteisöistä
yhteisön tilinpäätöshetkellä;

4) erittely yhteisön muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan
tulolähteen luovutusvoitot ja -tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;

5) laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitois-
ta ja luovutustappioista sekä purkuvoitoista ja purkutappioista; laskelmalla on yhtiöittäin
ja yhtymittäin selvitettävä osakkeiden verovapaiden luovutusvoittojen ja purkuvoittojen
määrä, osakkeiden vähennyskelvottomien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä,
verotettavien yhtymäosuuksien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, käyttöomai-
suusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitosta vähennyskelpoisten yhtymäosuuk-
sien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, osakkeiden verotettavien luovutus-
voittojen ja purkuvoittojen määrä ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta vähen-
nyskelpoisten osakkeiden luovutus- ja purkutappioiden määrä;

6) tiedot yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista arvopape-
reista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja
vertailuarvoista;

7) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;
8) tiedot muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden

tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja vertailuarvosta;
9) erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä,

verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;
10) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tilinpäätöksestä tai muun erityisen

lainsäädännön edellyttämästä tilinpäätöksestä; sellaisen yhteisön, jonka on kirjanpitolain
3 luvun 1 §:n mukaan liitettävä tilinpäätökseensä toimintakertomus, on lisäksi annettava
jäljennös toimintakertomuksesta; sellaisen yhteisön, jonka tilinpäätökseen on osakeyhtiö-
lain 8 luvun 3 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan sisällytettävä rahoituslaskel-
ma, on annettava jäljennös rahoituslaskelmasta; jäljennös konsernitilinpäätöksestä, jos se
on sisällytettävä yhtiön tilinpäätökseen sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdolli-
nen konsernirahoituslaskelma;

11) jäljennös suoritetun tilintarkastuksen tilintarkastuskertomuksesta, jos yhteisön ti-
linpäätöstä ei ole laadittu, tarkastettu ja julkistettu EY-säädösten mukaisesti tai niitä vas-
taavalla tavalla, tai jollei tilintarkastajaa ole jätetty valitsematta tilintarkastuslain 2 luvun
2 §:n perusteella; jos tilintarkastus on toimitettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, tilin-
tarkastuskertomus tulee antaa kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta;

12) tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna
kuluksi kirjatusta määrästä jaoteltuna elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä
tarkoitettujen lopullisiksi todettujen menetysten määrään ja todennäköisinä menetyksinä
kuluksi kirjattuun määrään;

13) selvitys tuloverolain 123 b §:n mukaisista tuloon lisättävistä yhtiöitetyn kiinteän
toimipaikan tappioista;

14) tieto ulkomaisen veron määrästä, jota yhteisö vaatii hyvitettäväksi, ja kansainväli-
sen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 8 §:n mukainen selvitys vähen-
nettävän veron perusteista;

15) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja vakuutuslaitoksen on annettava laskel-
ma elinkeinotoiminnan tuloksesta, joka sisältää tiedon tilikauden tuloksesta tai tappiosta
ja tiedot niistä eristä, joilla tilikauden tulosta tai tappiota oikaistaan elinkeinotoiminnan tu-
losta laskettaessa;

16) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n ja maatilatalouden tuloverolain
10 f §:n tarkoittamaa koulutusvähennystä vaativan verovelvollisen on annettava tiedot
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 19 a §:n mukaisesta työnanta-
jan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta verovuoden palkkasummasta, työn-
tekijöiden keskimääräisestä lukumäärästä, työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta,
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koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärästä ja koulutusvähennyk-
sen määrästä. Lisäksi on ilmoitettava koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden luku-
määrä. Lisäksi on annettava tieto, onko laadittu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain
16 §:ssä tai taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain
3 §:ssä tarkoitettu koulutussuunnitelma ja onko koulutusvähennyksen perusteena olevan
työntekijän palkkakustannuksiin myönnetty verovuonna julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua palkkatukea;

17) tiedot elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n tarkoittamien vähennys-
kelvottomien korkojen laskemista varten, jos nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa ja
korkoja on maksettu etuyhteysvelan perusteella;

18) erittely yhteisön maatalouden tulolähteen tuotoista ja kuluista;
19) erillinen lomakkeen mukainen selvitys yhteisön toiminnasta, jos yhteisö katsoo, et-

tei yhteisölle muodostu tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Selvitystä ei
tarvitse antaa, jos yhteisö on saanut Verohallinnolta päätöksen, jossa on todettu, ettei yh-
teisölle muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Selvitys on kuitenkin annettava pää-
töksestä huolimatta, jos yhteisön toiminnassa on tapahtunut muutoksia.

Verovelvollisen on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä 1 mo-
mentissa tarkoitetun tuloverolaskelmakaavan mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ja
1 momentissa tarkoitetun varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma varoista ja ve-
loista. Tuloverolaskelman tuotto- ja kuluerien ja varallisuuslaskelman varallisuus- ja vel-
kaerien tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin. Tuloverolaskelman ja varalli-
suuslaskelman erien yhteys kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin tulee olla vaikeuksitta to-
dettavissa.

17 §

Konserniverokeskuksen asiakkaiden tiedonantovelvollisuus

Yhteisön on annettava Konserniverokeskukselle ilmoitus asiasta, kun
1) yhteisö alkaa harjoittaa vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tai työeläkevakuutusyhti-

öistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettua toimintaa tai ulkomainen yhtiö alkaa harjoit-
taa vastaavaa toimintaa Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta;

2) yhteisö alkaa harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoi-
tettua toimintaa tai ulkomainen yhtiö alkaa harjoittaa vastaavaa toimintaa Suomessa ole-
vasta kiinteästä toimipaikasta;

3) yhteisöstä tulee tuloverolain 8 a §:ssä tarkoitettu eurooppayhtiö tai eurooppaosuus-
kunta; tai

4) yhteisöstä tulee yhtiö, jonka arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi kaupan-
käynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla säännel-
lyllä markkinalla.

Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on samoin annettava il-
moitus Konserniverokeskukselle, kun

1) konserniin tulee muu uusi yhteisö tai yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai
asunto-osakeyhtiö;

2) yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin;
3) konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu yri-

tysjärjestely; tai
4) konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai

asunto-osakeyhtiöksi.
Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun

yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, sen osake tai osuus on otettu julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi, yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava
kauppa tai muu oikeustoimi on tehty, taikka muu edellä tarkoitettu muutos on toteutunut.
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Ilmoituksessa on annettava tiedot muutoksen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä,
tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

18 §

Tonnistoverotettavasta toiminnasta annettavat tiedot

Tonnistoverovelvollisen yhtiön on annettava Verohallinnolle seuraavat tiedot:
1) kunkin aluksen nimi, IMO-numero tai tunnuskirjaimet, kansallisuus ja se alusrekis-

teri, johon alus on merkitty, aluksen bruttovetoisuus, nettovetoisuus, tieto aluksen strate-
gisesta ja kaupallisesta johtopaikasta, tiedot aluksen käytöstä kansainvälisessä meriliiken-
teessä verovuoden aikana sekä tieto aluksen merkitsemisestä ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluetteloon sekä vuokratun aluksen vuokrasopimuksen tyyppi, sopimuksen alkamis- ja
loppumispäivämäärä;

2) sellaisten yhtiön omistamien alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, joilla yhtiö itse
liikennöi;

3) sellaisten yhtiön omistamien alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on
antanut vuokralle miehistöineen;

4) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle
bareboat-ehdoin ilman miehistöä;

5) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle
miehistöineen;

6) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on antanut vuokralle il-
man miehistöä;

Yhtiön on annettava selvitys niistä komission merenkulun valtiontuen suuntaviivoissa
tarkoitetuista sosiaalimaksuista, joita ei ole huojennettu meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 ja 12 §:ssä. Nämä maksut ovat:

1) työnantajan sairausvakuutusmaksu rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan sai-
rausvakuutusmaksua lukuun ottamatta;

2) työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta;
3) työnantajan osuus ryhmähenkivakuutuksesta;
4) työnantajan osuus vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutusmaksusta ja va-

paa-ajan lisävakuutusmaksusta;
5) merimiesten osuus lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista;
6) merimiesten osuus työttömyysvakuutusmaksuista; sekä
7) merimiespalvelumaksu.
Yhtiön on annettava selvitys valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustan-

nuksista annetun lain (1068/2013) perusteella valtion varoista verovuonna korvatuista me-
rimiesten matkakustannuksista.

Yhtiön on annettava selvitys tonnistoverolain 15 a §:n 2, 3 ja 4 momentissa tarkoitetun
tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhankintavarauksen vähentämisestä verovuoden ai-
kana hankitun käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä verovuoden päättyessä käyttä-
mättä olevasta määrästä.

Yhtiön on annettava tonnistoverolain 36 §:n mukainen tonnistoverovelvollisen tuen
seurantalomakkeella esitetty laskelma tuloksesta.

Tonnistoverokauden ensimmäiseltä verovuodelta yhtiön on lisäksi annettava seuraavat
tiedot:

1) tonnistoverolain (476/2002) 13 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitetulla tavalla laskettu tonnistoverotettavan toiminnan menojäännös ja tulove-
rotettavan toiminnan menojäännös;

2) tonnistoverolain 12 §:ssä tarkoitettuun tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suuteen kuuluvan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitetun käyttö-
omaisuuden todennäköinen luovutushinta;
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3) tonnistoverotettavaan ja tuloverotettavaan toimintaan kohdistuvat käyttämättömät
tappiot tonnistoverokauden alussa.

4 luku

MUIDEN VEROVELVOLLISTEN VEROILMOITUKSESSA ANNETTAVAT 
TIEDOT

19 §

Vuokraustoimintaa harjoittavan ilmoittamisvelvollisuus

Vuokraustoiminnasta tuloa saavan verovelvollisen, joka ei lain mukaan ole kirjanpito-
velvollinen, on annettava verovirastolle tarvittavat vuokralaisia koskevat tiedot sekä eri-
telty selvitys näiltä verovuoden aikana perityistä vuokrista. Vuokratuloon kohdistuvat vä-
hennykset tulee esittää vuokrauskohteittain.

20 §

Ulkomaisen väliyhteisön osakkaan ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisen, joka on ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun
lain (1217/1994) 4 §:ssä tarkoitettu osakas tai edunsaaja, on liitettävä veroilmoitukseensa
seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) eritelty luettelo välittömistä ja ulkomaisista välillisistä omistusosuuksista ulkomai-
siin väliyhteisöihin;

2) selvitys edunsaaja-asemasta ulkomaisessa väliyhteisössä;
3) riittävä ja luotettava selvitys muista mainitun lain nojalla verotettavan tulon laske-

mista varten tarvittavista tiedoista sekä ulkomaisen väliyhteisön voitonjaosta, tilikauden
tappiosta ja yhteisön maksamista mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetuista veroista.

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu verovelvollisen
tytäryritys tai 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu osakkuusyritys, verovelvollisen on liitettävä ve-
roilmoitukseensa oikeaksi todistettu jäljennös ulkomaisen yhteisön tilikautta koskevasta
tuloslaskelmasta ja taseesta samoin kuin tilikautta edeltäneestä taseesta taikka vastaavista
tilinpäätösasiakirjoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi kehotuksesta annettava vi-
rallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Muussa kuin 2 momentissa mainitussa tapauksessa verovelvollisen on annettava 2 mo-
mentissa tarkoitetut asiakirjat kehotuksesta, jollei verovelvollinen tee todennäköiseksi, et-
tei asiakirjojen hankkiminen ole mahdollista.

5 luku

MUUT VEROILMOITUKSESSA ANNETTAVAT TIEDOT

21 §

Toimintamuodon muutokseen liittyvät tiedot

Tuloverolain 24 §:n 5 momentissa tarkoitetun osakeyhtiötä edeltävän verovelvollisen
tai yhtymän tuloslaskelma tai tuloslaskelman tiedot on annettava viimeiseltä verovuodelta
ja taseen tiedot viimeisen verovuoden päättymisajankohdalta. Osakeyhtiön on annettava
tuloslaskelman tiedot toimintamuodon muutoksesta alkavalta verovuodeltaan. Osakeyhti-
ön, johon sovelletaan poistojen enimmäismäärää koskevaa tuloverolain 24 §:n 2 momen-
tin säännöstä, on annettava selvitys, josta ilmenee, että poistot ovat mainitun lainkohdan
mukaiset.
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22 §

Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät tiedot

Yhteisöjen tai yhtymien sulauduttua tai yhteisön jakauduttua vastaanottaneen yhteisön
tai yhtymän on annettava selvitys:

1) vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tulosta vähennettävistä sulautuneen tai jakau-
tuneen yhteisön tai sulautuneen yhtymän menoista ja muista verotuksessa vähennyskel-
poisista eristä sekä fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa;

2) tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön
tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta; sekä

3) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut tiedot.

23 §

Tiedot tilikauden muutoksista

Kirjanpitovelvollisen, joka muuttaa tilikautensa päättymisajankohtaa, on ilmoitettava
siitä Verohallinnolle. Jos tilikauden päättymisen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi,
ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi päättynyt. Jos ti-
likauden päättymisen ajankohta muutetaan aikaisemmaksi, ilmoitus on tehtävä kahta kuu-
kautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään. Jos päätös tilikauden muuttami-
sesta on tehty edellä sanotun mukaisesti määräytyvää ilmoitusajankohtaa myöhemmin, il-
moitus on tehtävä heti kun päätös tilikauden muuttamisesta on tehty.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen toteuttamisen edellyttämistä toimenpi-
teistä, kuten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksesta, viranomaisen hyväksymisestä
sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutokselle ja muutoksen merkitsemisestä rekisteriin. Jos
selvityksiä ei voida liittää ilmoitukseen, ne tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden ku-
luessa siitä, kun ilmoitus Verohallinnolle tehtiin.

Ilmoitus tilikauden muuttamisesta tehdään Verohallintoon yritysmuodon mukaisella Y-
lomakkeella.

24 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon antama päätös ilmoittamisvelvollisuudesta

ja muistiinpanoista (1560/2016) 3 luku.
Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 annettaviin

veroilmoituksiin. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusta koskevia määräyksiä so-
velletaan kuitenkin vasta verovuodelta 2018 annettaviin veroilmoituksiin. Verovuodelta
2017 annettaviin yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoituksiin sovelletaan Verohallin-
non antamaa päätöstä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1560/2016).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Pääjohtajan estyneenä ollessa Ylijohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen
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