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5 ELINKEINOTOIMINNAN 
VEROILMOITUS 
LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA 

Tätä lomaketta käyttävät liikkeen- tai
ammatinharjoittajat. 

ILMOITA VERKOSSA 
vero.fi/omavero

Verohallinto 
PL 700 
00052 VERO 

Viimeinen palautuspäivä 

1 Henkilötiedot ja verovuosi 
Nimi Y-tunnus tai henkilötunnus Verovuosi 

Tilikausi (ppkkvvvv–ppkkvvvv) Toimiala (Tilikausi- tai toimialatiedon korjaukset eivät välity eteenpäin. Ilmoita muutokset ytj.fi:n kautta.)

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi) Puhelinnumero 

Vaadin ulkomaisen veron hyvittämistä. (täytä lomake 70) Kahdenkertainen kirjanpito 

2 Tuloverolaskelma 
2.1 Elinkeinotoiminnan tuotot 

Kirjanpito 
euroa snt 

Verotus 
euroa snt

Liikevaihto 

Saadut avustukset ja tuet1) 

Liiketoiminnan muut tuotot 
Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa 

Auton yksityiskäyttö (erittele sivulla 3 kohdassa 6) 

Tavaroiden yksityiskäyttö 

Muu yksityiskäyttö 

Osingot ja ylijäämät 
Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä 

Veronalainen osuus

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä 

Veronalainen osuus 
Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista
EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden 
kanssa Suomella on verosopimus 

Veronalainen osuus 

Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista
Suomesta, muista EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista maista

Veronalainen osuus 

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 

Varausten vähennys 

Muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa) 

ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT YHTEENSÄ 

2.2 Tuloslaskelman verovapaat tuotot V
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1) Merkitse tähän kohtaan vain suoraan tuloutetut avustukset ja tuet. 
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Y-tunnus tai henkilötunnus Verovuosi 

2.3 Elinkeinotoiminnan kulut 
Kirjanpito 

euroa snt 
Verotus 

euroa snt

Ostot ja varastojen muutokset 

Ulkopuoliset palvelut 
Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot

Eläke- ja henkilösivukulut 

Poistot (erittele osassa 5 tai täytä lomake 62) 

Vähennyskelpoinen osuus (EVL 24, 30–34, 36–41 §) 

Edustuskulut

Vähennyskelpoinen osuus 50 % (EVL 8 § 8 kohta) 

Vuokrat 

Muut vähennyskelpoiset kulut 

Korkokulut
Vähennyskelpoinen osuus (osassa 11 laskettu korko ei ole vähennyskelpoinen) 

Muut rahoituskulut 

Varausten lisäykset 

Lisävähennykset (erittele sivulla 3 kohdassa 9 ja 10) 

Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut (esim. koulutusvähennys, täytä lomake 79) 

ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ 

Vähennyskelvottomat kulut (eivät saa sisältyä edellisten  
kohtien vähennyskelpoisiin kuluihin) 

Välittömät verot 

Sakot ja muut rangaistusmaksut 

Muut vähennyskelvottomat kulut 

ELINKEINOTOIMINNAN TULOS (tuottojen ja kulujen erotus, kun tulos on positiivinen) 

ELINKEINOTOIMINNAN TAPPIO (tuottojen ja kulujen erotus, kun tulos on negatiivinen) 

3 Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista euroa snt 
Pääomatuloista vähennettävän elinkeinotoiminnan tappion määrä
Vaatimus on yrittäjäpuolisoiden yhteinen, jos he harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä.  
4 Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken 
Täytä sarakkeet Yrittäjä ja Puoliso, jos yritystulo jaetaan 
puolisoiden kesken. Yrittäjä Puoliso 
Osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta 
(prosenttiosuus) % % 

Työskentely liikkeessä (prosenttiosuus) % % 

5 Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot  (EVL 30 §, 31 §)
Erittele hankintamenosta tehdyt poistot tässä, jos sinulla on vain irtainta käyttöomaisuutta. Jos sinulla on myös muuta kuin irtainta
käyttöomaisuutta tai ilmoitat veronhuojennuspoistoja, täytä lomake 62. euroa snt 

Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa 

Lisäys verovuoden aikana 

Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset 

Verovuoden poistot 

Lisäpoisto (EVL 32 §) 

Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa 

5 ELINKEINOTOIMINNAN 
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6 Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasing-sopimuksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen kuluista sekä
muiden osittain yksityiskäytössä olleiden ajoneuvojen kuluista (ei sisällä luontoisetuautojen kuluja ja kilometrejä) 
Käyttöomaisuuteen sisältyy 

henkilöauto/-autoja pakettiauto/-autoja 
henkilöauto/-autoja ja
pakettiauto/-autoja muita kulkuneuvoja. 

Elinkeinotoiminnan ajot 

km 

Kulut yhteensä
(varsinaiset kulut + poisto tai
leasing-vuokra) 

euroa snt Käyttötiedot perustuvat 
ajopäiväkirjaan 

muuhun selvitykseen. 
Yksityisajot 

km 

Kulut keskimäärin / km
(kulut yhteensä jaettuna
kokonaiskilometrimäärällä) 

Kokonaiskilometrimäärä 

km 

Yksityisajojen osuus kuluista
(yksityisajojen kilometrit
kerrottuna keskimääräisillä 
kilometrikuluilla)

Yksityisajojen kulut on vähennetty
kirjanpidossa (tuloutus sivulla 1). 

Yksityisajojen kuluja ei ole
vähennetty kirjanpidossa. 

7 Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan
Täytä tämä osa vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa. 

Rahan nostot 
kalenterivuonna 

euroa snt 
Sijoitukset rahana
kalenterivuonna 

euroa snt 

8 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa 

Asunnon pinta-ala 

m2 

Oman elinkeinotoiminnan 
käytössä oleva pinta-ala 

m2 

Asunnon vuokra, vastike tai 
kiinteistön käyttökulut 

euroa snt 

Oman elinkeinotoiminnan osuus 
edellä mainituista kuluista 

euroa snt 

9 Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta (EVL 55.1 § 1 kohta) 
Siirrä lisävähennyksen yhteismäärä sivulle 2 kohtaan 2.3 Elinkeinotoiminnan kulut, Lisävähennykset. 

1 Matkan 
laatu 

2 Matka-
päivien määrä 

3 Enimmäismäärä/
matkapäivä 1) 

euroa snt 

4 Enimmäismäärä 
yhteensä 

euroa snt 

5 Kirjanpidossa
vähennetty 

euroa snt 
6 Lisävähennys2) 

euroa snt 
Kotimaan 
matka yli 10 h 
Kotimaan 
matka yli 6 h 
Ulkomaan-
matka 

Yhteensä 

10 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa  (EVL 55.1 § 2 kohta) 
Siirrä lisävähennyksen yhteismäärä sivulle 2 kohtaan 2.3 Elinkeinotoiminnan kulut, Lisävähennykset. 
1 Auton käyttötiedot perustuvat 

ajopäiväkirjaan muuhun 
selvitykseen. 

2 Kokonaiskilometrimäärä 

km 

3 Elinkeinotoiminnan ajot 

km 
4 Enimmäismäärä / km1) 

euroa snt 
5 Enimmäismäärä yhteensä 

euroa snt 
6 Kirjanpidossa vähennetty 

euroa snt 
7 Lisävähennys2) 

euroa snt 

11 Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista (Korkokulut eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta
silloin, kun oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen) (EVL 18.2 §) 
Täytä tämä osa vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa. euroa snt 

Taseen mukainen negatiivinen oma pääoma (ilman etumerkkiä)

Lisää omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset.

Vähennä tilikauden tappio.

Vähennä aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja 

Oikaistu negatiivinen oma pääoma3) 

Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta 
Oikaistu negatiivinen oma pääoma

euroa snt 

x 

Peruskorko + 1 % 

 .......................................................... 
+

 ............................................................................. 
-

 .................................................................................................................... 
-

=

 

= 

1) VH:n päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista.
2) Lisävähennyksen määrä on enimmäismäärä vähennettynä kirjanpidossa vähennetyllä määrällä. 
3) Siirrä määrä sivulle 4 kohtaan 12.2. Varallisuuslaskelma, Elinkeinotoiminnan velat,  Oikaistu negatiivinen oma pääoma, ei kuitenkaan enempää kuin

elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on. 
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12 Varallisuuslaskelma 
12.1 Elinkeinotoiminnan varat euroa snt 
Käyttöomaisuus 

Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat (täytä lomake 18B) 

Koneet ja kalusto 

Käyttöomaisuusarvopaperit (täytä lomake 8B) 

Muu käyttöomaisuus 
Vaihto-omaisuus 

Tavarat 

Muu vaihto-omaisuus 
Rahoitusomaisuus 

Myyntisaamiset 

Rahat (käteisvarat, ei pankkitalletuksia) 

Rahoitusomaisuusarvopaperit (täytä lomake 8B)

Muu rahoitusomaisuus (ei pankkitalletuksia) 

ELINKEINOTOIMINNAN VARAT YHTEENSÄ 

12.2 Elinkeinotoiminnan velat 

Lyhytaikaiset velat 

Pitkäaikaiset velat 
Vähennä velkojen määrästä oikaistu negatiivinen oma pääoma

Oikaistu negatiivinen oma pääoma 

ELINKEINOTOIMINNAN VELAT YHTEENSÄ 

12.3 Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus 
ELINKEINOTOIMINNAN POSITIIVINEN NETTOVARALLISUUS  
(varojen ja velkojen erotus, kun positiivinen) 
ELINKEINOTOIMINNAN NEGATIIVINEN NETTOVARALLISUUS  
(varojen ja velkojen erotus, kun negatiivinen) 

13 Oman pääoman erittely

............................................................. 

.............................................................................................................................. 

......................................................................................................................... 
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............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Jos luku on negatiivinen, merkitse miinusmerkki (-). Täytä tämä osa vain, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa. 

Oma pääoma tilikauden alussa 

Yksityisnostot ja -sijoitukset 

Tilikauden voitto tai tappio (kirjanpito) 

Oma pääoma tilikauden lopussa 

14 Toimintavaraus (Jos olet tehnyt toimintavarauksen lisäksi myös muita varauksia, erittele kaikki varaukset lomakkeella 62.) 

Verovuoden toimintavaraus 

15 Maksetut palkat 

Ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden päättymistä 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana 

16 Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot 

Elinkeinotoiminnan käytössä olleiden arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutusvoitot yhteensä 
(siltä osin kuin niistä ei ole muodostettu jälleenhankintavarausta) 

17 Vaatimus jaettavasta yritystulosta (Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta.) 

Vaadin, että pääomatulon enimmäismäärä on 10 % 
nettovarallisuudesta. Vaadin, että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa. 

Yrittäjäpuolisoiden vaatimus on yhteinen. 

Päiväys Allekirjoitus Puhelinnumero 

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä    
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu. 


