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1. Yleistä yhteisetuuksista



 Tuloverolain (TVL) 5 §:n mukaan yhteisetuuksia ovat:
– yhteismetsä, tiekunta, kalastuskunta, jakokunta ja muu 

näihin verrattava yhteenliittymä

 Muuna näihin verrattavana yhteenliittymänä voidaan 
pitää esimerkiksi:
– yhteisaluelain mukaista osakaskuntaa
– vesilaissa tarkoitettua ojitusyhteisöä

 Myös TVL 5 §:ssä nimenomaisesti mainitut kalastus-
ja jakokunnat ovat yhteisaluelaissa tarkoitettuja 
osakaskuntia.
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1. Yleistä yhteisetuuksista
 TVL 18 §:n 1 momentin mukaan yhteisetuutta verotetaan erillisenä verovelvollisena

– velvollinen maksamaan veroa saamistaan tuloista
– tulos tai tappio vahvistetaan yhteisetuudelle - ei sen osakkaille

 Yhteisetuus on verotuksessa erillinen verovelvollinen ja sitä verotetaan samalla tavalla 
riippumatta siitä, pidetäänkö yhteisetuutta yksityisoikeudellisena oikeushenkilönä vai ei
 Oikeushenkilö = rekisteröitynyt tai järjestäytynyt yhteisetuus

 Rekisteröityneet yhteisetuudet ovat kirjanpitovelvollisia - suoriteperuste (Kirjanpitolaki 1 
luvun 1 § ja 2 luvun 3 §)

 Rekisteröimättömät yhteisetuudet ovat muistiinpanovelvollisia - maksuperuste (Laki 
verotusmenettelystä 12 §)

 TVL 18 §:n 2 momentin mukaan yhteisetuuden osakkaan veronalaisena tulona ei 
pidetä hänen saamaansa osuutta yhteisetuuden tulosta.
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1. Yleistä yhteisetuuksista
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Tulo lasketaan tulolähteittäin:

• Elinkeinotoiminnan tulolähde (EVL) - vallan harvinainen
• Maatalouden tulolähde (MVL) - ei aivan tavaton
• Muun toiminnan tulolähde / henkilökohtainen tulolähde (TVL) -

ylivoimaisesti yleisin.
Yhden tulolähteen menoja tai vahvistettuja tappioita ei saa vähentää toisen 
tulolähteen tulosta.

Tuloveroa maksetaan vuosittain tulolähteen positiivisesta tuloksesta, josta on 
vähennetty mahdolliset aiemmilta vuosilta vahvistetut tulolähteen tappiot.

Tuloveroprosentti on vuodesta 2017 alkaen 26,5 % (TVL 124 §:n 2 momentti)

Yhteisetuus ei ole TVL 3 §:ssä mainittu yhteisö eikä voi täten olla TVL 22 §:n 
mukainen osittain verovapaa yleishyödyllinen yhteisö.
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2. Yhteisetuuden veroilmoitusvelvollisuus
 Yhteisetuuden verovelvollisuuden 

alkamishetkenä pidetään yleensä 
kiinteistötoimituksen 
rekisteröintiajankohtaa

 Veroilmoitus on annettava seuraavissa 
tilanteissa:

1. Verovuonna on ollut veronalaista tuloa
2. Omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tiedot 

ovat muuttuneet
3. Tilikauden aikana on myyty tai ostettu 

kiinteistö
4. Verohallinto on erikseen pyytänyt 

antamaan veroilmoituksen.
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2. Yhteisetuuden veroilmoitusvelvollisuus
 Lisäksi veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, vaikka toimintaa ei olisikaan 

ollut, jos yhteisetuus on saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että 
veroilmoituksen antamisaika lähestyy
 Veroilmoituksen antaa yhteisetuuden hallitus tai hallinto 

– Yhteisetuus tarvitsee Suomi.fi-valtuuden voidakseen antaa veroilmoituksen sähköisesti
– Ilmoituksen antajalla täytyy olla yhteisetuuden nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus

 Veroilmoitus annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymiskuukauden lopusta lukien
– Esim. 31.12. päättyvältä tilikaudelta veroilmoitus annettava 30.4. mennessä    

 Veroilmoituksen liitteenä on aina annettava tilinpäätös!
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2. Yhteisetuuden veroilmoitusvelvollisuus
 Veroilmoitus on annettava sähköisesti:

– OmaVero -palvelusta tai
– Ilmoitin.fi -palvelusta

 Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella 
(lomake 6)  vain erityisestä syystä, jos 
sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi 
teknisen esteen vuoksi mahdotonta
– Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa 

eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen
– Verohallinto voi kysyä syytä paperi-

ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä.
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3. Verotettavat tulot
 Tuloverolaissa yleisenä periaatteena tulon laaja veronalaisuus eli kaikki tulot 

ovat lähtökohtaisesti veronalaisia, ellei verottomuudesta ole erikseen 
säädetty
– Vain tiekunnan tiehen liittyvät tulot säädetty verovapaaksi

 Kaikki osakkailta tai ulkopuolisilta kustannusten kattamiseksi veloitetut jäsen-, 
hoito-, pyydysmaksut tai vastaavat tulot ovat veronalaisia

 Osinkotulot, osuuspääoman korot ja muut ylijäämänpalautukset
kokonaan veronalaisia tuottoja.

12



3. Verotettavat tulot
 Vahingonkorvaukset ja muut siihen verrattavat korvaukset ovat TVL 78 §:n 

perusteella veronalaista tuloa, kun ne on saatu veronalaisen tulon sijaan

 Esim: Yhteisaluelain mukaisten osakaskuntien kalastuksen tuoton 
vähentymisestä ja muusta kalataloudellisesta edunmenetyksestä saamat 
korvaukset ovat veronalaista tuloa samoin kuin kalavedelle aiheutuneen haitan 
korvaamiseksi kalan istutuksista saadut rahakorvaukset (mukaan lukien 
korvauksille maksettavat korot)

 Mahdollisia verovapaita tuottoja ovat kiinteistön luovutukset
luonnonsuojelualueeksi TVL 48 §:n mukaisesti.
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4. Vähennyskelpoiset menot



4. Vähennyskelpoiset menot
 Tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ovat 

vähennyskelpoisia, ellei menojen vähennyskelpoisuutta ole nimenomaisella 
säännöksellä rajoitettu
– Edellytyksenä, että kulut ovat yhteisetuuden kuluja eivätkä osakkaan kuluja

 Tyypillisiä vähennyskelpoisia menoja ovat esim:
– kalavesien hoidon kulut
– palkkamenot
– tienhoidon kustannukset
– poistot rakennuksista, koneista, kalustosta
– luovutettavan omaisuuden hankintameno ja myyntikulut.
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4. Vähennyskelpoiset menot
 Luovutettaessa yhteisetuuden omaisuutta 

luovutushinnasta vähennetään luovutetun 
omaisuuden todellinen hankintameno ja 
myyntikulut
 Todellisen hankintamenon ollessa nolla, 

tuntematon tai pieni, voidaan soveltaa 
laskennallista hankintameno-olettamaa:
– alle 10v omistettu  20 % luovutushinnasta
– yli 10v omistettu  40 % luovutushinnasta
– lunastusmenettelyllä luovutettu  80 % luovutushinnasta.

 Sovelletaan edullisempaa laskentatapaa.
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5. Varojen jakaminen



5. Varojen jakaminen
 Osakkaana yhteisetuudessa voi olla luonnollisten henkilöiden lisäksi yrityksiä

 Yhteisetuuden osakkaan saama osuus yhteisetuuden tulosta on osakkaalle 
verovapaata tuloa (TVL 18 §)
– Tulolla tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta
– Jakaa voidaan enintään taseen edellisten tilikausien voittovarojen verran (kertyy aiemmilta 

tilikausilta)
– Muut osakkaan yhteisetuudelta saamat tulot, kuten palkka, korko, vuokra ja myyntitulo ovat 

veronalaista tuloa osakkaalle.
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6. Toiminnan passivoituminen
 passivoituminen ≠ päättyminen
 Veroilmoitus on aina annettava, jos 

verovuonna on ollut veronalaisia tuloja
 Veroilmoitus silti annettava, vaikka kuluja 

olisi enemmän ja täten tulos tappiolla

 Sivullisilmoitukset - Arvioverotus
 Vaikka yhteisetuuden osakas ei ole 

verovelvollinen yhteisetuuden tulosta, 
osakas voi veronkantolain 53 §:n 1 
momentin 4 kohdan mukaan joutua 
toissijaisesti vastuuseen osuuttaan 
vastaavalta osin yhteisetuudelle 
määrätystä verosta.
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6. Toiminnan passivoituminen
 Jos toiminta passivoituu niin:

– yhteisetuus ei purkaudu
– y-tunnus jää olemaan
– tilinpäätös on silti tehtävä
 tällöin tilikauden tuloslaskelma "tyhjä", tase muuttumaton edelliseen tilikauteen verrattuna

– yhteisetuus voi tehdä silti sitoumuksia ja sopimuksia
 kunhan niistä ei saa rahaa tai saamista eikä niistä makseta tai synny velkaa

– jos syntyy niin muodostuu tuottoja ja/tai kuluja ja toiminta katsotaan jatkuneen  veroilmoitus annettava

 Uinuva toiminta voidaan herättää ja jatkaa milloin tahansa
 velvollisuus antaa veroilmoitus taas syntyy.
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7. Toiminnan päättyminen



7. Toiminnan päättyminen
 Yhteisetuus voidaan purkaa, jolloin verovelvollisuus päättyy

– Purkautumisesta on päätettävä laillisesti (Yhteisaluelaki)
– Edellyttää omaisuuden ja kiinteistöjen myyntiä tai jakamista osakkaille
 alueen myyminen  veronalaista tuottoa yhteisetuudelle
 alueen jakaminen osakkaille omistusosuuksien suhteessa  verovapaata tuottoa osakkaille

– Velat on myös maksettava, ennen kuin purkautuminen on virallista
– Toiminnan lopettamisen yhteydessä osakkaalle jaettava ylijäämä on verovapaata tuloa TVL:n 

18 §:n 2 momentin perusteella, kunhan kukin osakas saa jako-osana yhteisalueesta vain 
omistamansa osuuden verran

– Yhteisetuuksien yhdistyminen tai jakautuminen tai muuttaminen yhteismetsäksi ei aiheuta 
veroseuraamuksia (jatkuvuusperiaate)
 Edellytyksenä, että yhdistäminen ja jakautuminen tehdään asiaan kuuluvan lain mukaisesti.

23



8. Erityiskysymyksiä & UKK



8. Erityiskysymyksiä & UKK
I Yhteisetuus ja Y-tunnus
 Kysymys: Milloin yhteisetuus tarvitsee Y-tunnuksen?
 Vastaus: Jos yhteisetuudella on esim:

– palkanmaksua,
– tarve rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi tai
– veronalaista tuloa.

 HUOM. Yhteisetuus on tuloverovelvollinen, vaikkei sillä olisikaan (vielä) Y-
tunnusta
– Jotta lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus voidaan täyttää eli antaa veroilmoitus, tarvitsee 

yhteisetuus Y-tunnuksen
– Y-tunnuksen saa YTJ:stä (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) tekemällä sähköisen 

perustamisilmoituksen tai paperilomakkeella Y1.
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8. Erityiskysymyksiä & UKK
II Toiminnan hiipuminen ja uudelleen aktivoituminen
 Kysymys: Mitä jos veroilmoitukset ovat jääneet usealta vuodelta tekemättä, kun 

toiminta on välillä hiipunut ja taas joku henkilö aktivoituu?

 Vastaus: Toiminnan uudelleenaktivoituessa aloitetaan taas kirjanpito. Viimeisin tase 
tulisi etsiä, jotta saadaan alkava tase kirjanpitoon ja samalla tulee alkaa selvittää 
välivuosia, joilta kirjanpitoa ei ole tehty ja että onko välivuosilta kirjauksia tekemättä ja 
veroilmoituksia antamatta
 Saatettava kirjanpito ja toiminta ajan tasalle

 Jos kirjanpidon välivuosilta on tuloksia, tällöin on haettava verotuksen oikaisua:
 Verotusmenettelylaki 64 §:n 1 momentti: Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden 

kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta
– Tarkoittaa käytännössä sitä, että 31.12.2022 mennessä voi vaatia oikaisua vuosiin 2019-2022.
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8. Erityiskysymyksiä & UKK
III Vesijätön lunastuksen verotus 1/2
 Kysymys: Miten vesijättömaan lunastus verotetaan?

 Vastaus: Oikeus vähentää lunastuskorvauksesta 80 % suuruinen 
hankintameno-olettaman mukainen määrä  lunastuskorvauksesta 20 % 
katsotaan verotettavaksi luovutusvoitoksi yhteisetuudelle (TVL 46.1 § ja 49 §)
– Edellytys, että kyseessä on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 

annetussa laissa tarkoitettu lunastus (Lunastuslaki 3 - 5 §)
 lunastusluvan antaa valtioneuvosto yleisistunnossaan, TAI
 Maanmittauslaitos, kun kysymys  on yleis en ja  yks ityis en edun kannalta  vähemmän tärkeäs tä 

lunas tukses ta
 Pelkkä ves ijä tön myyminen ta i vuokraaminen ilman em. vira llis ta  lunas tus lupaa es tää  80 %:n 

hankintameno-olettaman käytön ja  luovutusvoitos ta määrättävä vero on tä llöin yleensä suurempi
 Lunastavan osapuolen verotuksen kannalta yhdentekevää, miten yhteisetuus vesijätön luovuttaa.

27



8. Erityiskysymyksiä & UKK
III Vesijätön lunastuksen verotus 2/2
 Kysymys: Miten vesijättömaan lunastus 

verotetaan?

 Esimerkki: toiminnan tuotot 4 000€, 
toiminnan kulut 2 500€, vesijättömaan 
lunastuskorvaukset 10 000€  tilikauden 
tuloslaskelman mukainen tulos: 11 500€

 Vesijätön lunastus ilmoitetaan 
veroilmoituksella 80 %:n hankintameno-
olettamaa käyttäen seuraavasti:
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8. Erityiskysymyksiä & UKK
IV Varojen jakaminen
 Kysymys: Jos osakaskunta ei ole maksanut veroja ja jakaa varoja suoraan 

osakkaille, miten se verotetaan osakkaalta? 

 Vastaus: Varoina voidaan jakaa vain kirjanpitolain mukaan vahvistetun 
tilinpäätöksen osoittamasta tuloksesta  jos yhteisetuudella on tuloja, on 
annettava veroilmoitus  ei teoriassa voi tulla vastaan tilannetta, että 
yhteisetuus ei ole maksanut (tulo)veroja ja jakaa varoja
– Jos varoja jaetaan ja tuloksia ei ole vahvistettu niin kyse ei ole verovapaasta varojen jaosta. 

Tällainen vastikkeeton varojen jako on katsottava muuksi tuloksi, joka on saajalle 
veronalaista tuloa

– Ei ole vähennyskelpoisia yhteisetuudelle, koska kyse ei ole tulonhankkimismenosta.
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8. Erityiskysymyksiä & UKK
V Toiminnan lakkaaminen
 Kysymys: Jos toiminta lakkaa niin miten verovelvollisuus 

päätetään?

 Vastaus: Jos toiminta vain passivoituu, verovelvollisuus 
jatkuu edelleen, mutta verovelvollisuus päättyy vain, jos 
yhteisetuus puretaan  edellyttää omaisuuden ja 
kiinteistöjen myyntiä tai jakamista
– osakaskunnan kaikki velat erääntyvät maksettaviksi 

osakaskunta on katsottava purkautuneeksi, kun sen 
velat on maksettu.

– Kun velat on maksettu, jonkun osakkaista on 
ilmoitettava osakaskunnan purkautumisesta 
Maanmittauslaitokselle 45 päivän kuluessa.
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Kiitos mielenkiinnosta!

Heräsikö kysymyksiä verotuksesta?

Tuomas Pekkala
veroasiantuntija
Pohjois-Suomen verotoimisto

https://twitter.com/Verouutiset
https://www.facebook.com/verohallinto
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/
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