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KAIKKI VEROVUODEN 2019 LOMAKKEET JULKAISTU 

 

Julkaisimme 4.10.2019 tuloveroilmoituksen henkilöyhtiöpäivityksen, joka 

sisältää kaikki verovuoden 2019 päälomakkeet. Päivitys sisältää 

osakeyhtiöpäivityksen 18.4.2019. 

 

Suosittelemme päivityksen asentamista ensisijaisesti kotisivuiltamme 

saadaksesi ajantasaisimman version. 
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HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 4.10.2019 

 

- Sisältää kaikki verovuoden 2019 päälomakkeet liitelomakkeineen 

- normaalit vuosimuutokset 

- uudet versiot veroh19.viv ja 19.vim 

- ryhmittelyitä 

- ohjelma näyttää nyt, mihin verohallinnon Access-tietuekuvaukseen 

lomakkeet pohjautuvat 

- pikalinkki tietuekuvausten tarkasteluun 

 

Vinkki! Kenttien täyttöohjeita kannattaa katsoa myös verohallinnon 

tietuekuvauksista. Ohjelman antamat täyttöohjeet tulevat Access-

tietuekuvauksesta ja ne eivät aina anna riittävää kokonaiskuvaa. 
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OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 18.4.2019 

 

Päivitys sisältää verovuodelta 2019 annettavat osake- ym. yhtiöiden 

päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C ja 6U sekä niihin kuuluvat liitelomakkeet 

 

Päivitys käsittää tiedostot 

- winvi.exe = ajokelpoinen ohjelma 

- veroh19.viv = verohallinnon lomakemääritykset 

- 19.vim = kaava- ja tilimääritysten mallitiedosto 
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Verovuoteen 2018 nähden on tullut paljon isoja muutoksia, mm.:  

 

- Päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C, 6U verovuodelle 2019 

sekä liitelomakkeet 7A, 7M, 8A, 12A, 18, 62, 65, 66, 70, 71A, 71B, 73, 

74, 75, 77, 78, 79, 79A, 81, SELVI 

    

Vero julkaisee vasta syksyllä muut, eli liikkeen- ja ammatinharjoittajat, 

maa- ja metsätalouden harjoittajat, yhtymät ja yhtiöt -verolomakkeet. 

 

 - Kaavamuutoksia, muutettu käyttämään kaavaa tilivälin sijaan, jos veron 

tietuekuvauksissa esitetty kaava 

 

Lomakkeet 4 ja 6 

 

Muuttunut täyttöohje 

178 Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 

§:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai 

lisätietoja (1=kyllä,2=ei) 

 

Numeroiden merkitys on vaihtunut edellisvuodesta, nyt se on 

(1=kyllä,2=ei) 

  

Lomake 6B - Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö 

   Poistunut kenttä 329 Vähennyskelpoinen osuus (EVL18 a§) 

   Uusia kenttiä 

     398 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18 a §) 

     399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) 

 

Lomake 6U - Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus ja selvitys toiminnasta 

   Poistuneita kenttiä 

     020 Verovelvollisen nimi 

     368 Vähennyskelpoinen osuus (EVL 18 a §) 

   Uusia kenttiä 

     398 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut (EVL 18 a §) 

     399 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) 

     479 Osuus väliyhteisön tuloon (erittele lomakkeella 74) 
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Lomake 7A - Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 

   Uusia kenttiä 

     566 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta 

     567 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 

     568 Muut korkotuotot 

     575 Korkokulut konserniyhteysosapuolille 

     576 Korkokulut omistusyhteysyrityksille 

     577 Muut korkokulut 

     578 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut 

     579 Oikaistut osuus korkokuluista (EVL 18 a §) 

 

 Lomake 7M - Selvitys nettokorkomenoista 

   Poistunut kenttä 

     465 Korkokulut 

   Uusia kenttiä 

     566 Korkotuotot konserniyhteysosapuolilta 

     567 Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 

     568 Muut korkotuotot 

     575 Korkokulut konserniyhteysosapuolille 

     576 Korkokulut omistusyhteysyrityksille 

     577 Muut korkokulut 

     578 Korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut 

     579 Oikaistut osuus korkokuluista 

 

 Lomake 81 - Selvitys nettokorkomenoista 

    muuttunut lähes kokonaan edelliseen vuoteen verrattuna
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PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 

 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä. Cd-levyllä on versio 

4.10.2019 tai uudempi. Netissä on sama versio tai uudempi. 

Jos päivität ohjelman netistä, ei päivitystä tarvitse asentaa cd-levyltä. 

 

ASENNA PÄIVITYS NETISTÄ KOHDASTA 1C 

 

1C asentaa sekä uusimman ohjelmaversion että *.VIM- ja *.VIV -

laskentaohjeet. 

 

 

 

 

 

 

 

PÄIVITYKSEN ASENNUS CD-LEVYLTÄ 

(POIKKEUSTILANTEISSA) 

 

Asenna päivitys mieluiten netistä: siellä on uusin versio. Käytä cd-levyä 

vain, jos nettiasennus ei ole mahdollista. 

 

Laita cd asemaan. Jos alkutaulu ei käynnisty, suorita cd-levyltä 

d:\asenna.exe. Jos ohjelma on muualla kuin C:\WINKP kansiossa, muuta 

Unzip to Folder kohtaan ao. kansion nimi. 

 

Asenna päivitys napsauttamalla Asenna päivitys -painiketta. Päivitys 

asentaa sekä uusimman ohjelmaversion että *.VIM- ja *.VIV -

laskentaohjeet. 

 
 


