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TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2013
Verohallinnolle ja kaupparekisteriin P

Tämä lomake on annettava tilinpäätöstietojen kansilehtenä, jos yhteisö antaa veroilmoituksen 6B paperilla. Tällä lomakkeella yhteisöt il-
moittavat tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). PRH julkaisee tilinpäätöstiedot kaupparekisterissä1).
Jos yhteisö antaa veroilmoituksen 6B sähköisesti, tilinpäätöstiedot annetaan liitetiedostona, eikä tätä lomaketta tarvita.

Verovelvollisen nimi Y-tunnus

Tilikausi (ppkkvvvv - ppkkvvvv)

T
Ilmoituksen sisältö

Yritys on konsernin emoyritys. 
Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen.Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen pöytäkirjanote

Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tai tappion käsittelystä sekä voitonjaosta.

Tilinpäätös on vahvistettu (ppkkvvvv)

Ilmoittakaa kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä sekä voitonjaosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. 
(Hallituksen esitys käy ilmi tilinpäätökseltä, jolloin yhtiökokouksen pöytäkirjanotetta ei tarvitse liittää ilmoitukseen.)

Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen pöytäkirjanotteesta. Liittäkää pöytäkirjanote ilmoitukseen.

30
47

1

Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava:
(Pöytäkirjanotetta ei tarvita, jos kirjaatte päätöksen sisällön alla olevaan tilaan.)

Tilinpäätöstietojen täydentäminen

Tämä lomake on annettava kansilehtenä myös täydennettäessä tilinpäätöstietoja veroilmoituksen antamisen jälkeen. 
Lähettäkää lomake 63 liitteineen osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO
Ilmoitus täydentää aiemmin lähetettyjä tilinpäätöstietoja seuraavilla tiedoilla:

Tilintarkastuskertomus. Nitokaa tilintarkastuskertomus tähän lomakkeeseen.

Tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevat tiedot.
Täyttäkää tiedot tälle lomakkeelle tai antakaa tiedot nitomalla yhtiökokouksen pöytäkirjanote tähän lomakkeeseen.

Voitonjakoa koskevista tiedoista tulee käydä ilmi osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä (euroa) sekä 
päivämäärä, jolloin osinko on nostettavissa.
Esimerkki: 21.5.2014 päätettiin jakaa osinkoa 3 000 euroa. Osinko on nostettavissa 1.6.2014 (tai osinko on nostettavissa heti).
Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittotillle (tai tappiotilille).P
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Nido tämä lomake ja tilinpäätösasiakirjat yhteen. Anna nippu veroilmoituksen liitteenä. Tämä lomake ja kaikki siihen liitetyt asiakirjat julkaistaan 
kaupparekisterissä. Verohallinto ei tarkasta lomakkeeseen liitettyjä asiakirjoja ennen niiden julkaisemista.

1) Ulkomaisen yhteisön ja säädekirjalla perustetun eläkesäätiön tilinpäätöstietoja ei toimiteta julkaistavaksi kaupparekisterissä.


