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Oma taloustieto

kätevästi hallinnassa!

Maatalousneuvoksen tuoteperheestä löytyy jokaiselle

sopiva ratkaisu. Se sopii viljelijälle/metsänomistajalle,

pienyrityksille, eri yhtiömuodoille, yhdistyksille ja tilitoi-

mistoille.

Maatalousneuvosta voi käyttää monenlaisessa ympäris-

tössä – omassa tietokoneessa, lähiverkossa tai Suonen-

tiedon SaaS-palvelussa.

Suonentiedon pilvipalvelussa voit käyttää Maatalousneu-

vosta eri sijainneissa PC:llä tai Mac:lla ja tarvittaessa samaa

tietoa voi käyttää samanaikaisesti useampikin käyttäjä.

Tilitoimistoille ja tilitoimiston asiakkaille sekä monen käyt-

täjän yrityksille tämä tarkoittaa huolettomuutta ja merkit-

tävää hyötyä keskitetystä ja ajantasaisesta tiedosta.

SaaS-palveluun voi liittää Talousmobiilin, jolla voi kuvata

kuitit suoraan kirjanpidon tositteiksi. Voit tarkastella mobii-

listi yrityksesi talousgrafiikka, tuloksen kehitystä ja kirjan-

pidon tapahtumia.

Maatalousneuvos pilvipalveluna

Puh. 017-264 2642

myynti@suonentieto.fi

www.suonentieto.fi

Lisätietoja antaa ja oikean kokonaisuuden

kartoittamisessa auttaa Suonentiedon myynti.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Huoltosopimusasiakkaana sinulla on käytössäsi

ystävällinen ja asiantunteva puhelintuki

ja ajantasapäivitykset.

Asiakastukeemme luotetaan

– kyselyissä saamme toistuvasti kiitettäviä arvosanoja

Vaihda vanha kirjanpito-ohjelmasi

uuteen Maatalousneuvokseen

EDULLISEEN VAIHTOHINTAAN!

NYT

Maatalousneuvos sopii kaikille

Maatalousneuvoksella hoidat kätevästi:

• maa- ja metsätalouden kirjanpidon

• yrityskirjanpidon, eri yhtiömuodoilla

• veroilmoitukset ja alv-ilmoitukset verottajalle

• ostolaskut maksatukseen ja kirjanpitoon

kertakirjauksella

• laskutuksen

• palkanlaskennan

• sähköisten myynti- ja ostolaskujen

lähetyksen ja vastaanoton
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MAASEUDUN TULEVAISUUS
Päätoimittaja: Jouni Kemppainen 
Toimituspäällikkö: Jussi Martikainen 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mt.fi
 
Maaseudun Tulevaisuus on 
maa- ja metsätaloustuottajain 
äänen kannattaja. Se pitää 
maaseudun ja sen elinkeinojen puolta 
sekä huolehtii maaseudun henkisestä 
ja taloudellisesta hyvinvoinnista. 

VERO-OHJEET
Tuottaja: Juhani Reku
Toimitussihteeri ja taitto:  
Antti Kantola
Grafiikat ja kuvitukset:  
Jukka Pasonen
Kannen kuva: Saara Lavi

JULKAISIJA
Viestilehdet Oy
Puhelin: 020 413 2155
Postiosoite: PL 440, 00101 Helsinki 
Käyntiosoite: Simonkatu 6, Helsinki 
Verkko-osoite: www.viestilehdet.fi

Tarjottu tai tilattu aineisto 
hyväksytään julkaistavaksi 
sillä ehdolla, että julkaisija 
saa korvauksetta käyttää sitä 
uudelleen toteutus- tai jakelu tavasta 
riippumatta sekä luovuttaa 
oikeutensa edelleen ja muokata 
aineistoa hyvän tavan mukaisesti.

PAINO
Lehtisepät Oy, Jyväskylän paino 2019
Tähän lehteen käytetty puu on 
peräisin kestävästi hoidetuista 
metsistä, valvotuista kohteista 
tai on kierrätettyä.

PALVELUNUMEROT
0204-alkuiset numerot ovat
maksullisia. Hinta soitettaessa
kotimaan lanka- ja matkapuhelin-
liittymistä on 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv 24%).

TILAUS- JA JAKELUASIAT
Arkisin kello 8–21
Puhelin: 020 413 2277
Sähköposti:  
tilaajapalvelu@viestilehdet.fi

Verkko-osoite: www.mt.fi
Viestilehdet Oy:n asiakas rekisteriä 
voidaan käyttää ja luovuttaa 
suoramarkkinointi tarkoituksiin 
henkilötietolain mukaisesti. 
Omien tietojen käytön ja luovutuksen 
voi kieltää ilmoittamalla siitä 
Tilaajapalveluun.

ILMOITUSMYYNTI
Arkisin kello 8–16
Puhelin: 020 413 2321 
Sähköposti: ilmoitus@mt.fi

Sisältö

Veroilmoittamisen jättöajat muuttuvat
Vain maanviljelijä voi jättää 2C:n helmikuun jälkeen.  
Alv-ilmoitus on aina tehtävä helmikuussa.

Omavero sopii lähes kaikkeen
Ainoastaan energiaveron palautusta ei voi vielä  
tänä vuonna tehdä Verohallinnon uudessa palvelussa.

Maatalousyhtymät ilmoittavat 2Y:llä
Yhtymäselvityslomaketta ei enää ole. Sen ja  
2-lomakkeen on yhtymillä korvannut uusi lomake.

25 000 euron verouhka säikäytti
Väärinkäsityksen vuoksi palauttamatta jäänyt 
alv-ilmoitus oli tulla eläkeläiselle hyvin kalliiksi.

Metsämenot kannattaa ilmoittaa aina
Jos metsätaloudesta ei tullut tuloja vuonna 2018, 
ilmoitetut menot alentavat muuta verotusta. 

Puukauppatulot ilmoitetaan ilman alvia
Tilille puukaupasta maksettu summa ei ole sama 
kuin verottajalle ilmoitettava summa. 

Metsän hankintamenoa saa takaisin
Jos on ostanut metsää, metsävähennys mahdollistaa 
puun myymisen verovapaasti tiettyyn pisteeseen asti.
 
Näin täytät ilmoituksesi Omaverossa
Kuvalliset ohjeet näyttävät, miten maatalouden
ja metsätalouden ilmoitukset tehdään Omaverossa.

Arvonlisäveroilmoitus tuttuun tapaan
Arvonlisäverotukseen ei ole tullut merkittäviä muutoksia.  
Ilmoittaminen entiseen tapaan Omaverossa.

Energiaveron palautus haettava ajoissa
Vaikka hakemus myöhästyisi postin vuoksi, 
myöhästynyttä hakemusta ei oteta huomioon.

yleiset  
vero-ohjeet

maatalouden  
vero-ohjeet

metsätalouden  
vero-ohjeet

Aiheet on merkitty kolmella 
tunnuksella sen mukaan,  

ketä ne koskevat.

Näin luet  
vero-ohjeita

28.2.
Tärkeitä päiviä!

Arvonlisäveroilmoituksen  
ja energiaveron  

palatushakemuksen  
oltava perillä verottajalla. 

2.4.
Maatalouden 2-lomakkeen 
oltava perillä verottajalla.

JUHANI REKU
juhani.reku@mt.fi

@juhreku

V altaosa Verohallinnon 
sähköisistä palveluista 
koottiin marras kuussa 
yhteen ja samaan 

Omavero- palveluun. Siihen 
samaan, jossa arvonlisävero-
ilmoitukset on voinut tehdä jo 
kahden vuoden ajan.

Harvoin voi sähköistä palvelu a 
suositella enää lämpimämmin.

Ilmoituksensa paperi-
lomakkeella tekevä on epävarman 
postin kulun maassa tästä vuodesta  
lähtie n käytännössä oikeus turvaton. 
Energiaveron palautus voi jäädä 
kokonaan saamatta ja alveista voi 
tulla viivästys maksuja, vaikka  
olisi kuinka jättänyt ilmoituksensa 
postin kuljetettavaksi ennen  
viimeistä palautuspäivää.

Laki sanoo, että ilmoituksen on 
oltava määräpäivänä verottajalla, 
eikä siinä postin kulun hitauteen voi 
enää vedota.

Maatalouden harjoittajille  
Omaverossa ei oikeastaan ole  
mitään vierasta, jos kuuluu tuki-
hakemuksensa Vipu-palvelussa 
tekevien ”lähes jokaisen viljelijän” 
joukkoon: tietoja voi syöttää 
palveluun omaan tahtiinsa,  
täyt tä misen voi keskeyttää ja  
palata asiaan myöhemmin ja  
tietojen ilmoittaminen ajoissa  
on koska tahansa helppo todistaa – 
myös itselleen.

Ei siis ole oikeastaan mitään  
syytä, miksi ei tänä vuonna 
ilmoittai si sähköisesti.

Ilmoitetaan 
netissä!

4

5

15

16

20

22

24

26

28

30



4

Maaseudun Tulevaisuus 2019

VERO-OHJEET

Veroilmoitusten  
palautuspäivät uusiksi
Jatkossa veroilmoituksen 
on oltava määräpäivänä 
perillä. Määräpäivän  
postileima ei enää riitä.

Useimmilla tämän liitteen lukijoilla oman 
veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä 
on tänä vuonna aivan eri kuin viime vuonna. 
Suurin muutos on maatalouden harjoittajilla 
sekä niillä metsänomistajilla, jotka eivät ole 
arvonlisäverovelvollisia.

TEKSTI: JUHANI REKU 
KUVITUS: JUKKA PASONEN

Veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä

Koonnut: Juhani Reku   Lähde: Verohallinto

* oman veroilmoituksensa määräpäivän näkee esitäytetystä
veroilmoituksesta tai Omavero-palvelusta.

28.2.

Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja
2C metsätalouden veroilmoitus
arvonlisäveroilmoitus

esitäytetty veroilmoitus

28.2.

Ei-arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja

2C metsätalouden veroilmoitus

esitäytetty veroilmoitus

28.2.

Maatalousyhtymä

Maatalousyhtymän jäsenet

2C metsätalouden veroilmoitus
arvonlisäveroilmoitus
2Y maatalousyhtymän veroilmoitus
energiaveron palautushakemus

esitäytetty veroilmoitus

28.2.

Maanviljelijä (myös kuolinpesä)
arvonlisäveroilmoitus
energiaveron palautushakemus

2.4. 2 maatalouden veroilmoitus
2C metsätalouden veroilmoitus
esitäytetty veroilmoitus

7.5.*
14.5.*
21.5.*

tai
tai

7.5.*
14.5.*
21.5.*

tai
tai

7.5.*
14.5.*
21.5.*

tai
tai

Muista nämä!
Verohallinto ei postita  
kenellekään oma-aloitteista  
veroilmoitus lomaketta eli 
arvonlisä veroilmoitusta.
Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 
entiseen tapaan:
n maataloudenharjoittajista

sen palauttavat kaikki,
n metsätalouden harjoittajista

ilmoituksen palauttavat ne,
joilla on ollut viime vuonna
arvonlisäverollista 
toimintaa.

Tarvittaessa oma-aloitteisen 
veroilmoituksen ja sen täyttö-
ohjeen saa paperisena. Ne voi 
tulostaa Verohallinnon sivulta 
osoitteesta www.vero.fi (linkki 
lomakesivulle alareunassa).
Esitäytetyt 2- ja 2Y- sekä 2C- 
lomakkeet eli maatalouden ja 
metsätalouden veroilmoitus-
lomakkeet verottaja on 
postitta nut verovelvollisille. 
Mukana ei ole enää palautus-
kuorta eikä painettua täyttö-
ohjetta. Kuori on hankittava 
itse. Lomakekohtaiset täyttö-
ohjeet voi tulostaa Vero-
hallinnnon nettisivuilta  
samasta paikasta kuin  
tyhjät lomakkeet.
Jos olet saanut esi täytetyn 
2-lomakkeen tai 2Y-  lomakkeen 
postissa, sinun on tehtävä maa-
talouden vero ilmoitus myös 
siinä tapauksessa, että sinulla 
ei ole ollut ilmoitettavaa 
toimintaa vuonna 2018.

Ahtiumin osakkeista syntyneet 
tappiot saa vähentää  
vuoden 2018 verotuksessa.
Jos luovutustappiota  
ei ole merkitty esi täytetylle 
vero ilmoitukselle tai  
Omaveron vero- 
ilmoitukseen valmiiksi,  
tappio tulee ilmoittaa itse.
Henkilöverotuksessa luovutus-
tappioon lasketaan kaikki  
kulut, jotka ovat syntyneet  
ostamisesta. Jos on ostanut 
Talvivaaran osakkeita esi-
merkiksi tuhannella eurolla,  
saman summan voi nyt  
vähentää verotuksessa.
Muodostuva verohyöty on 30 
prosenttia hankinta hinnasta, 
tai jos pääomatulosi ovat yli 
30 000 euroa, 34 prosenttia.
Jos luovutusvoittoja ja pää-
omatuloja ei ole vero vuonna 
2018 lainkaan, Verohallinto 
vahvistaa vähentämättä 
jääneestä arvonmenetyksestä  
luovutustappion.  
Se vähen netään luovutus-
voitoista ja pääomatuloista  
viitenä seuraavana vuonna  
sitä mukaa, kun niitä kertyy.
Ahtiumilla eli entisellä  
Talvivaara Kaivososakeyhtiöllä 
oli yli 80 000 omistajaa.

Omistitko  
Talvivaaraa?

Merkittävä muutos on sekin, että enää 
viimeisen palautuspäivän postileima ei riitä 
veroilmoituksen ajoissa jättämiseksi. Täs
tä vuodesta lähtien paperisen lomakkeen 
on oltava perillä Verohallinnossa viimeise
nä palautuspäivänä. Jos paperilomakkeen 
postittaa, postin kulun vaatima aika pitää 
arvioi da ja ottaa palauttaessa huomioon. 

Sen sijaan sähköisesti esimerkiksi Oma
verossa ilmoittavalla riittää, että ilmoituk
sen on palauttanut viimeisenä palautus
päivänä vuorokauden vaihtuessa. Tämä 
koskee myös muita sähköisiä palautus
kanavia.

Arvonlisäveroilmoituksen ja energia
veron palautushakemuksen viimeinen 
palautus päivä on tänäkin vuonna 28.2. Nii

den palauttamiseen ei voi saada tänäkään 
vuonna lykkäystä.

Jos ne tekee paperilomakkeella, postin 
kulun vaatima aika pitää ottaa niissäkin 
huomioon. Viimeinen palautuspäivä on 
niilläkin perillä olemisen takaraja. Myöhäs
sä Verohallintoon saapuva energiaveron pa
lautushakemus hylätään automaattisesti.

Valtaosalla maatalouden harjoittajista maa
talouden ja metsätalouden veroilmoituksen 
viimeinen palautuspäivä on tänä vuonna 2.4.

Jos kyseessä on yhtymä, veroilmoitukset 
pitää palauttaa viimeistään 28.2.

Yhtymien jäsenet tekevät oman henkilö
kohtaisen veroilmoituksensa tänäkin vuon
na entiseen tapaan toukokuussa. 
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Arvonlisäveroilmoituksen viimeinen  
palautuspäivä 28.2. on ehdoton.  
Maatalouden ja metsätalouden  
vero ilmoituksille (2, 2Y ja 2C) voi saada  
perustellusta syystä lisäaikaa, kun  
sitä hakee ennen viimeistä palautuspäivää.

Saako lisäaikaa?

Omaveroon kirjautumisosoite: www.vero.fi/omavero.
Kirjautumiseen tarvitaan joko pankkitunnukset,mobiili
tunnus tai sirullinen henkilökortti. Jos palvelussa  
hoidetaan esimerkiksi yhtymän tai muun yhteisön  
veroasioita, kirjautumiseen tarvitaan vielä tänä vuonna 
Katsotunniste (ks. lisää tämän liitteen sivulla 27).
Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu Omavero 
palvelun etusivu (kuva 1).
Siinä Omaveron keskeiset toiminnot on järjestelty  
kolmelle rinnakkaiselle palstalle:

A Vasemmassa yläreunassa näkyvät omat tietosi.  
Jos ilmoitat yhtymän tai kuolinpesän tietoja ja 

kirjauduit palveluun Katsotunnisteella, omien tietojesi 
sijaan tässä näkyvät edustamasi yhteisön tiedot.

Omien tietojen alapuolella on tieto erääntyneistä  
ja erääntyvistä veroista.

B Mahdolliset ilmoitukset näkyvät  
sivun keskellä (B) otsikon Huomioitavaa alla.  

Ilmoituksia voivat olla esimerkiksi tiedot  
erääntyvistä maksuista ja verottajan  
sinulle lähettämät viestit.

C Oikeassa reunassa ovat linkit yleisimpiin  
toimintoihin, esimerkiksi veroilmoituksen  

tekemiseen tai verojen maksamiseen. 

D    Sivun keskellä on valikko palkki, jossa on 
kuusi välilehteä. Korostettuna on merkitty  

se välilehti, jonka tiedot ovat näkyvissä  
palkin alapuolella.

Verotvälilehdessä näkyvät sinua koskevat verolajit. 
Esimerkiksi arvonlisäverovelvollisella siinä näkyvät 
erääntynyt saldo sekä seuraavat eräpäivät.

Valtuuta tilitoimisto

Kaikkien veroilmoituksen muilla teettävien  
pitää tänä vuonna antaa uusi valtuutus  
vero ilmoituksen sähköiseen palauttamiseen.  
Vanhat valtuutukset eivät ole enää voimassa  
eikä veroilmoitusta voi palauttaa  
toisen puolesta ilman valtuutusta.
Pääosin valtuutus tehdään nyt Suomi.fipalvelussa.  
Poikkeuksena ovat vielä tänä vuonna verotusyhtymät 
ja kuolinpesät, joiden pitää käyttää valtuutukseen  
entiseen tapaan Katso tunnistetta.
Valtuuttamista varten kirjaudu Suomi.fi palveluun 
henkilö kohtaisilla verkkopankki tunnuksillasi,  
henkilö kortilla tai mobiili varmenteella.
Jos olet valtuuttamassa tili toimistoa maa tai  
metsä talouden harjoittajana, klikkaa Suomi.fi palvelun 
etusivun Kansalaisellevalikosta kohtaa valtuudet.  
Jos taas olet valtuuttamassa yrityksenä (esimerkiksi 
osake yhtiö), klikkaa Yritykselle ja yhteisölle ja  
edelleen valtuudet.
Pääset antamaan valtuuden klikkaamalla  
Lisää uusi valtuutus painiketta. Valitse avautuvasta 
valikosta Anna valtuus.
Valitse avautuvalta sivulta, oletko valtuuttamassa  
yritystä vai henkilöä.

n Henkilövaltuutukseen tarvitaan valtuutettavan 
henkilön etu ja sukunimi sekä henkilötunnus.

n Yritysvaltuutukseen tarvitaan joko valtuutettavan
yrityksen nimi tai ytunnus.

Valtuutusajan voit valita valmiista vaihtoehdoista  
tai lisätä oman alku ja päättymispäivän.
Klikkaa Siirry valitsemaan sisältö painiketta ja  
avautuvan sivun listasta Verotuskohdan alaspäin  
osoittavaa nuolta. Nyt sinun pitää määrittää,  
kuinka laajan valtuuden veroasioiden hoitoon  
haluat antaa:
n Veroasioiden hoito sisältää kaikki veroasiasi. 

Jos annat valtuuden yksityisenä elinkeinon
harjoittajana tai alkutuotannon harjoittajana, 
valtuus koskee sekä henkilökohtaisia veroasioitasi
että elinkeinotoiminnan tai maa ja metsätilan 
veroasioita.

n Rastittamalla Veroilmoittaminenkohdan valtuutat 
ainoastaan vero ilmoituksen antamiseen sekä vero
asioiden hoitoon liittyvien ilmoitusten tekemiseen.

Vahvista valtuutus klikkaamalla Siirry vahvistamaan 
painiketta.

Muilla maatalouden harjoittajilla palautus-
päivä on jatkossa sama kuin maatalouden ja 
metsä talouden veroilmoituksella.

Kaikilla muilla metsätalouden harjoittajilla 
palautus päivä on jatkossa 28.2. riippumat-
ta siitä, onko arvonlisäverovelvollinen vai ei. 
Arvon lisäverovelvollisilla määräpäivä ei siten 
muutu aiemmasta. Sen sijaan ei-arvonlisävero-
velvollisilla ilmoituksen määräpäivä aikaistuu 
selvästi viime vuodesta.

Pelkän metsäveroilmoituksen ja siihen mah-
dollisesti liittyvän arvonlisävero ilmoituksen 
tekevien ei tarvitse tänä vuonnakaan tehdä 
omaa henkilökohtaista veroilmoitustaan vi elä 
helmikuussa. Sen voi tehdä entiseen tapaa n 
toukokuussa.

Omavero  
käytössä  
nyt lähes  
kaikkeen  
asiointiin
Jo kahden vuoden ajan arvonlisäverot sekä 
työnantajamaksut on voinut ilmoittaa Vero-
hallinnon Omavero-palvelussa. Sen rinnalla on 
ollut käytössä useita muita erillisiä verottajan 
sähköisiä asiointi palveluita.

Viime marraskuussa Verohallinto yhdisti 
lähes kaiken sähköisen asioinnin Omaveroon.

Muun muassa maatalouden ja metsä-
talouden vero-
ilmoitukset voi 
tehdä Oma verossa, 
samoin oman 
henkilökohtaisen 
vero ilmoituksensa.

Sen sijaan 
energia veron 
palau tusta ei voi vielä tänä vuonna hakea 
Omaverossa. Sen hakemisesta on lisää tietoa 
tämän liitteen sivulla 31.

Omaverossa pystyy myös maksamaan kaik-
ki veronsa sekä ohjaamaan mahdolliset veron-
palautukset käytettäväksi myöhemmin erään-
tyvien verojen maksamiseen. 

Lisäksi palvelussa on mahdollista ilmoit-
taa verottajalle tili numeronsa tai tilata uuden 
vero kortin.

Ohjeita maatalouden ja metsätalouden 
vero ilmoituksen tekemiseen Omaverossa tä-
män liitteen sivuilla 26–27 ja arvonlisävero-
ilmoituksen tekemiseen sivuilla 28–29.

Omaverosta huolimatta alkutuotannon vero -
ilmoitukset pystyy tekemään edelleen sähköi-
sesti suoraan omasta kirjanpito- ohjelmastaan 
samoja sähköisiä väyliä kuin aiemminkin. 
Näistä vaihtoehdoista lisää tietoa sivulla 27.

1

A B C

DOmaverossa 
voi maksaa 
kaikki  
veronsa.

Tältä Omavero näyttää
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Maatalouden menoina  
vähennettävät ajokilometrit  
on aina selvitettävä 
luotettavalla tavalla.  
Suositeltavinta on pitää ajoista 
ajopäiväkirjaa, joka säilytetään 
muistiinpanojen liitteenä.
Verovuoden aikana autolla  
ajetun kokonaiskilometri
määrän ohella maatalouteen 
liittyvistä ajoista on  
selvitettävä
n ajon alkamis ja 

päättymisajankohta,
n ajon alkamis ja 

päättymispaikka,
n mahdollisesti ajoreitti,
n matkan pituus ja
n ajon tarkoitus.

Yksityisajojen kohteita,  
aikoja ja muita tietoja ei  
tarvitse selvittää ajo
päiväkirjassa.
Jos samaan kohteeseen  
matkustetaan vuoden aikana  
toistuvasti, matkojen kilometrit 
voidaan selvittää kertomalla 
matkan pituus vuoden aikana 
tehtyjen matkojen määrällä. 
Tällaisia säännöllisiä kohteita 
vero velvollisella voi olla useita.
Toistuvien matkojen  
selvityksestä pitää käydä ilmi 
myös verovuoden aikana  
autolla ajettu 
kokonaiskilometri määrä,  
jos muuta selvitystä  
ajokilometreistä ei ole tehty.

Selvitys ajokilometreistä

Auto kuuluu yksityis
talouteen, jos sillä  
ajetuista kilometreistä on 
maatalousajoa enintään 
puolet. Yksityistalouteen 
kuuluu myös viljelijän  
puolison auto.
Jos ajokilometreistä  
yli puolet on maatalous
ajoa, se kuuluu maa
talouden tulolähteeseen.

Yksityisauto  
maatalouskäytössä:
n Ajopäiväkirjan tai muun 
luotettavan selvityksen 
mukaan autokulut voi  
vähentää lisä
vähennyksenä  
0,41 euroa/kilometri  
maatalouden  
veroilmoituksella.
n Jos muistiinpanoissa  
on jo vähennetty auton  
kuluja, nämä kulut  
vähennetään ensin  
lisä vähennyksen kokonais
määrästä, ja vero
ilmoitukseen merkitään 
saatu erotus.
n Yksityisauton käyttö  
ilmoitetaan 2 tai 2Y 
lomakkeen kohdassa 
Selvitys yksityistalouteen 
kuuluvan auton käytöstä 
maataloudessa.

Maatalouden  
tulolähteen auto:
n Merkitse muistiin
panoihin kaikki autoon 
liittyvät kulut, esimerkiksi 
polttoaineet, huollot  
ja auton poisto.
n Selvitä ajopäiväkirjalla 
kaikki auton ajot. Kulut 
jaetaan ajopäiväkirjan 
merkintöjen perusteella 
maatalouden autokuluihin 
ja yksityistalouden  
elantomenoihin.
n Maatalouden auto 
kuluiksi lasketaan  
maatalous ajoja vastaava 
osuus auton kulujen  
ja poistojen summasta.
n Yksityisajojen osuus  
lisätään maatalouden  
tulokseen 2 ja 2Y 
lomakkeiden  
ensim mäiselle sivulle  
osan A (Maatalouden  
tulot) kohtaan 12.
n Kaavamaista lisä
vähennystä ei myönnetä 
maatalouden kalustoon 
kuuluvasta autosta.
n Maatalouden kalustoon 
kuuluvan auton käyttö 
ilmoitetaan 2 ja 2Y 
lomakkeiden kohdassa 
Selvitys maatalouden  
kalustoon kuuluvista  
ajoneuvoista ja  
niiden käytöstä.

Yksityinen vai 
maatilan auto? Tulon hankkimisesta  

aiheutuvat menot  
saa yleensä vähentää
Menot pitää  
eritellä  
muistiinpanoissa.

Maatalouden menoina voit vä-
hentää periaatteessa kaikki 
menot, jotka 
ovat johtuneet 
maatalouden 
tulon hank-
kimisesta tai 
säilyttämises-
tä. Joidenkin 
menojen vä-
hentämistä on kuitenkin vero-
tuksessa rajoitettu joko koko-
naan tai osittain. 

Vähennykset pitää eritellä 
muistiinpanoissa. Ne ilmoite-
taan 2- tai 2Y-lomakkeen koh-
dan 2 Tuloverolaskelma osassa 
B Maatalouden menot, joka on 
paperilomakkeessa nykyisin si-
vulla 2.

Muistiinpanokaavan mu-
kaan muistiinpanoissa pitää 
kirjata erikseen palkkamenot, 
arvonlisäverotuksessa vähen-
nyskelpoiset ostot sekä 24:n 
että 14:n ja 10:n prosentin vero-
kantojen mukaan, verovuoden 
poistona vähennettävät koti-
eläinten jaksotetut hankinta-
menot sekä muut maatalouden 
menot.

Palkkakulut
Palkoista maatalouden vähen-
nettäviksi menoiksi voidaan 
kirjata maataloustyöntekijöille 
ja sesonkityöntekijöille mak-
setut palkat. 

Muista tehdä maksamistasi 
palkoista ja niiden sivu kuluista 
työnantajan vuosi-ilmoitus 
tammikuun loppuun men nessä 
lomakkeella 7801 tai sähköi-
sesti ilmoitin.fi-, lomake.fi- tai 
palkka.fi-palvelussa.

Lomituksesta ja sijaisavusta 
maksetut korvaukset eivät ole 
palkkamenoja. Ne merkitään 
maatalouden muihin menoihin.

Puolisolle tai omalle alle 
14-vuotiaalle lapselle makset-
tuja palkkoja maatalouden har-
joittajat eivät voi vähentää eikä 
niitä saa kirjata maatalouden 
palkkakuluihin.

JUHANI REKU

Maatilojen ja tilusten väliset ajot ovat hyväksyttäviä matkakuluja.

Matkakulut
Maatalouden harjoittaja ei voi 
maksaa itselleen verottomia 
kilo metrikorvauksia tai päivä-
rahoja. 

Sen sijaan maatalouteen liit-
tyvät matkakulut voi vähentää 
maatalouden menoina.

Hyväksyttäviä matka kuluja 
ovat esimerkiksi maatilojen 
ja tilusten väliset matkat sekä 
kaikki muut maatalouden tulon-
hankkimiseen tai säilyttämiseen 
liittyvät matkat, esimerkiksi 
matkat koulutustilaisuuksiin 
tai messuille tai muihin tapah-
tumiin.

Sen sijaan asunnon ja erillis-
ten maatilojen väliset matkat 
ovat yksityisajoja, joten niitä ei 
ilmoiteta maatalouden vero-
ilmoituksella vaan esitäytetyllä 
veroilmoituksella.

Matka- ja majoituskulut vä-
hennetään tositteiden mukaan.

Autolla tehdyistä matkoista 
aiheutuneet menot pitää selvit-
tää muistiinpanoissa  erikseen. 
Katso niistä erillinen teksti 
ohessa.

Tilapäisestä työmatkasta ai-
heutuneet lisääntyneet elanto-
kustannukset voi vähentää lisä-
vähennyksenä maatalouden 
veroilmoituksella. Vuonna 2018 
lisävähennyksen enimmäis-
määrä on 6–10 tuntia kestänees-
tä työmatkasta 19 euroa, yli 10–
24 tunnin matkasta 42 euroa.

Jos matka-aika on yli vuoro-
kausi, ensimmäisen vuoro-
kauden jälkeen 19 euron lisä-
vähennyksen saa yli kahden 
tunnin ylittävästä ajasta ja 42 
euron vähennyksen kuuden 
tunnin ylittävästä ajasta.

Ulkomaille tehdystä matkas-
ta voi vaatia ulkomaiden päivä-
rahojen enimmäismäärää vas-
taavaa vähennystä. 

Maakohtaiset päivä rahojen 
enimmäismäärät on lue teltu 
Verohallinnon päätöksessä 
vero vapaista matkakustannus-
ten korvauksista vuonna 2018 
(A235/200/2017).

Työterveyshuollon menot
Maatalousyrittäjä voi vähentää 
maatalouden menoina ne hank-
kimiensa työterveyspalveluiden 
kustannukset, jotka kuuluvat 
työterveyshuoltolain mukaisesti 
maatalousyrittäjän työterveys-
huollon piiriin.

Edellytyksenä on, että yrittä-
jä on laatinut työterveyshuollon 
toimintasuunnitelman ja hänel-
lä on sopimus työterveyshuollon 
palveluntarjoajan kanssa. 

Palveluntarjoajia voivat olla 
kunnallinen terveyskeskus, 
yksi tyinen laitos tai työterveys-
huollon ammattihenkilö.

Lain mukaan maatalous-
yrittäjän työterveyshuollon pii-
riin kuuluvat ennaltaehkäisevä 
työterveyshuolto, yleislääkäri-
tasoinen sairaanhoito sekä myös 
ne erikoislääkäripalvelut, jotka 
työterveyslääkäri on arvioinut 
työkyvyn kannalta tarpeelli-
siksi.

Verotuksessa ovat vähennys-
kelpoisia sellaiset kustannuk-
set, jotka kuuluvat Kansan-
eläkelaitoksen korvaamaan 
työterveyshuoltoon. 

Verotuksessa voidaan vähen-
tää se osuus työterveyshuollon 
kustannuksista, jota Kela ei ole 
korvannut.

Ammattilehden 
tilausmaksu
Ammattilehtien tilausmaksut 
ovat vähennyskelpoisia menoja 
maa- ja metsätalouden harjoit-
tajille. 

Vähennyskelpoisuus kos-
kee myös valtakirjalla perittyä 
tilaus maksua, jolloin muistiin-
panoihin kannattaa liittää tili-
otteen kopio.

Verohallinto ei enää nykyisen 
julkaise vähennyskelpoisten jul-
kaisujen luetteloa. 

Maaseudun Tulevaisuuden 
tilausmaksu on katsottu alku-
tuottajalle vähennyskelpoiseksi.

JOHANNES TERVO
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Jos verotusyhtymän tai kuolin pesän 
osakkaalle on vuonna 2018 maksettu 
vero hallituksen päätöksen mukaista 
kilometri korvausta (0,42 euroa/km)  
oman auton käyttämisestä yhtymän  
tai kuolinpesän maatalouden ajoihin, 
yhtymä tai kuolinpesä voi vähentää 
matka kulut maksetun määrän  
suuruisena. Osakkaalle korvaukset  
ovat vero vapaata tuloa.
Jos yhtymän osakkaalle tai  
kuolinpesän muulle osakkaalle kuin 

leskelle ei ole maksettu matkakuluja, 
yhtymä tai kuolin pesä voi vähentää 
osakkaan auton käyttämisestä  
johtuvat matkakulut. Kulut voidaan  
vähentää todellisen suuruisina  
tai 0,25 euron kilometritaksan  
mukaan, jos todellisia kuluja  
ei ole selvitetty.
Kuolinpesän osakkaana olevan lesken 
matkakuluja käsitellään eri tavalla. 
Kuolinpesä ei voi käsitellä leskeä  
palkansaajana, joten leskelle ei voida  

maksaa vero vapaita kilometri
korvauksia eikä kuolinpesä voi niitä  
vähentää. Jos leski käyttää  
omaa autoaan kuolinpesän  
maa talouden ajoihin, niistä saa  
vähentää matkakulut kuolinpesän  
verotuksessa lisä vähennyksenä  
0,42 euron kilometri taksan mukaan.
Jos kuolinpesän nimissä olevaa autoa 
käytetään kuolin pesän maataloudessa, 
vähennys tehdään maa talouden tulosta 
0,42 euron kilometritaksalla.

Verotusyhtymällä ei ole oikeutta  
lisävähennykseen. Tämän vuoksi 
verotus yhtymissä on syytä menetellä 
niin, että osakkaat laskuttavat  
yhtymältä matkalaskulla omat  
autokulunsa, jolloin yhtymä saa 
hyväkseen suuremman vähennyksen.
Kuolinpesän kannattaa korvata  
matkakulut matkalaskun perusteella 
muille osakkaille paitsi leskelle.  
Silloin autokulut voi vähentää  
korkeamman taksan mukaan.

JUHANI REKU

Poisto on jaksotettua hankintamenoa
Käyttöomaisuuden hankinta-
menon voi jaksottaa kuluksi eri 
vuosille eli toisin sanoen vähen
tää siitä aiheutuneen kulun vuo
tuisena poistona.

Vuotuiset poistot eri käyt
töomaisuusryhmistä lasketaan 
ensin muistiinpanoissa.

Poistot eritellään 2 tai 2Y 
lomakkeessa varallisuus erittäin. 
2lomakkeessa erittely on koh
dassa 5 ja 2Ylomakkeessa koh
dassa 4. 

Siihen kirjataan ensin kunki n 
varallisuuserän poistamatto
mat hankintamenot verovuoden 
alussa ja lisätään niihin tehtyjen 
perusparannusten ja hankinto
jen menot. 

Tämän jälkeen saadusta 
summasta vähennetään niihin 
käytetyt tasausvaraukset sekä 
varallisuuseriin kuuluvien hyö
dykkeiden myynneistä saadut 
tulot.

Lopuksi kustakin varalli
suuserästä merkitään lomak
keeseen siitä tehty poisto ja 
lasketaan alimmalle riville 
vero vuoden lopussa oleva pois
tamattoman hankintamenon 
määrä. Kaikkien seitsemän 

Enimmäispoisto tuotantorakennuksista on kymmenen prosenttia.

LARI LIEVONEN

varallisuus erän poistojen yh
teismäärä lasketaan vielä yhteen 
ja merkitään kohdan 2 Tulovero
laskelma osan B (Maatalouden 
menot) kohtaan 8.

Poiston saa tehdä ensimmäisen 
kerran sinä vuonna, jona hankit
tu hyödyke otetaan käyttöön. 

Jos hyödykettä ei otettu 
käyttöön vielä viime vuon
na,  hankinta meno kirjataan 
2  lomakkeen kohdan 5 tai 2Y 
lomakkeen kohdan 4 (Maa
talouden poistot) kohtaan C.

Poisto tehdään ensimmäi
senä vuonna hankinta menosta 
ja tämän jälkeen edellis
vuodelta jäävästä meno
jäännöksestä.

Menojäännös jää 
jäljelle, kun hankinta
menosta on vähen netty 
valittu poistoosuus 
sekä saadut koneiden 
myyntitulot, vahingon 
ja vakuutuskorvaukset 
ja avustukset.

Omana asuntona tai muute n 
yksityis käytössä ole vasta raken
nuksesta ei saa tehdä poistoja. 
Jos maatalouteen kuuluvien 
rakennusten ja rakennelmien 
meno jäännös on enintään tu
hat euroa, se voidaan vähentää 
kerta poistona.

Useat verotoimistot sovelta
vat kertapoistoa myös koneiden, 
kaluston ja laitteiden samoin 
kuin salaojien, siltojen ja pato
jen poistamattomaan hankinta
menoon, kun hankinta meno 
alittaa tietyn rajan, esimerkiksi 
500–1 000 euroa.

Tarvittaessa maatalouteen kuu
luvasta rakennuksesta, raken
nelmasta tai koneesta ja kalus
tosta voi tehdä lisäpoiston, jos 
sen käypä arvo tai käypien arvo
jen yhteismäärä alittaa poista
mattoman menojäännöksen.

Tällöin arvonalentumisen 
syynä pitää olla esimerkiksi 
hyödykkeen tuhoutuminen tai 
vahingoittuminen.

Lisäpoistolla alennetaan 
meno jäännöksen arvo vastaa
maan käypien arvojen yhteis
määrää.

Kokonaan poistettuun raken
nukseen voidaan kohdistaa 
vuosi menoja, mikäli rakennus 
on edelleen tuotantokäytössä. 
Jos kokonaan poistettua raken
nusta tai rakennelmaa perus

korjataan, menot kerryttävät 
uutta poistamatonta 

hankintamenoa. Ko
konaan poistet
tu rakennus ei 
vaikuta maata
louden netto
varallisuuden 
laskentaan, 
eikä siihen 

kohdisteta 
kiinteistö
veroa.

Matkakulut verotusyhtymässä ja kuolinpesässä

Koneiden ja 
laitteiden  

enimmäispoisto 
on 25 prosenttia.

Enimmäispoistot  
käyttöomaisuus
ryhmittäin

n tuotantorakennukset sekä
niiden perusparannus 
menot: 10 prosenttia

n maatalouden käytössä
olevat työntekijöiden asuin 
rakennukset, toimisto
rakennukset, maatila
matkailun lomamökit ja
muut vastaavat rakennukset:
6 prosenttia

n kasvihuone tai muu vastaava
rakennelma: 20 prosenttia

n ympäristönsuojeluun liittyvä
rakennelma, esimerkiksi
vuonna 1994 tai sen jälkeen
hankitut lantalat ja liete
säiliöt: 25 prosenttia

n koneet, kalusto ja laitteet
sekä niiden perusparannus 
menot: 25 prosenttia

n salaojat: 20 prosenttia
n sillat, padot, asfaltointi ja

kaivot sekä kosteikot (pl. tuet
sekä viljelijän oma työ), 
jos niiden perustamisen voi
katsoa hyödyttävän maa 
taloutta: 10 prosenttia

n tukioikeudet: 10 prosenttia
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Vaikeasti selvitettävät arvot  
yhtenäistämisohjeen avulla
Yhtenäistämis
ohjeen arvoja  
käytetään, kun  
todelliset määrät 
ovat muutoin  
vaikeasti  
selvitettävissä.

Verohallinto on antanut vuo
den 2018 verotusta koskevat 
yhtenäistämis
ohjeet, joissa 
käydään läpi 
muun muassa 
maatalouden 
arvionvaraisia 
vähennyksiä. 
Lähtökohtana 
on, että menot selvitetään tosit
teisiin ja muihin todennettaviin 
seikkoihin perustuen. 

JUHANI REKU

Jos menoista tehdään arvionvarainen vähennys, arvonlisäveroa ei voi vähentää. Arvonlisäveron voi vähentää vain tositteiden perusteella.

Yhtenäistämisohjeen arvoja 
käytetään, kun todelliset määrät 
ovat muutoin vaikeasti selvitet
tävissä. Arvioiduissa määrissä ei 
ole arvonlisäveron osuutta. 

Arvioon perustuvista me
noista ei voi tehdä laskennal
lista arvonlisäverovähennystä, 
koska arvonlisäverotuksessa 
vähennyksen on perustuttava 
tositteeseen.

Vähennyskelvottomia eriä 
tuloutettaessa arvonlisäveron 
osuus täytyy vastaavasti ottaa 
huomioon korjauseränä arvon
lisäverolaskelmassa.

 
Vesi ja sähkö
Tavanomaisissa olosuhteissa yk
sityistalouden vedenkulutukse
na voidaan pitää noin 40 kuutio
metriä henkilöä kohti vuodessa.

Jos maatalouden ja yksi
tyistalouden sähkökuluja ei ole 
erikseen mitattu, kulujen ja
kaantuminen on arvioitava. Yk
sityistalouden sähkönkulutus on 
yleensä helpommin määriteltä

YLIVERTAISESTI ENITEN MYYDYT
Kattava verotieto, neuvonta ja esimerkit

Maatilatalouden tilikirja, suomi-ruotsi
Metsätal.tilikirja, suomi-ruotsi
Ajopäiväkirja, maa ja metsä + pvärahat
Lohkomuistiinpanot + lohkokortit
Maat.kuitt/laskulom + alv-tieto

MYYNTI: MAATALOUSKAUPAT, KIRJAKAUPAT
Agronomi Matti Jokinen, Pori, 0400–437 215

jokinen.tilit@dnainternet.net

vissä kuin maatalouden kulutus. 
Yksityistalouden kulutuk

seen vaikuttavat perheenjäsen
ten lukumäärä, ikä, lämmitys
järjestelmä ja sähkövarustetaso. 

Ilman sähkölämmitystä koti
talouden sähkönkäyttö vaih
telee 5  000–10  000 kilowatti
tuntiin vuodessa. 

Tavanomaisissa olo suhteissa 
ilman lämmitystä voidaan yksi
tyis talouden osuudeksi säh kö      
me noista arvioida 9,36 euroa 
vuodessa asuinpinta alan neliö
metriä kohti.

Oman asunnon sähkölämmi
tyksen osuudeksi menoista voi
daan arvioida muun selvityksen 
puuttuessa keskimäärin 10 eu
roa neliömetriä kohti vuodessa.

Asunnon lämmityksessä 
poltto öljyn kulutuksena voi
daan pitää tavanomaisissa olo
suhteissa 18 litraa neliömetriä 
kohti vuodessa.

Puhelinkulut
Puhelimen hankintamenot ovat 
maatalouden menoa siltä osin 
kuin sitä käytetään 
maa taloudessa. 

Puhelimen käy
töstä aiheutuvat 
kulut oikeuttavat 
vähennykseen siltä 
os in, kuin puhelinta 
käytetään maatalou
den tulon hankinnassa.
Jos puhelinta käytetään pää
asiallisesti maataloudessa ja 
yksityis käyttö on vähäistä, sen 
käyttömenot voi vähentää ko
konaan maatalouden menona. 
Matkapuhelinkustannuksia 

voi daan kuitenkin hyväksyä vä
hennykseksi vain niiden vero
velvollisten osalta, joille tilan 
verotettavaa tuloa jaetaan.

Tietoliikenneyhteydet
Tietoliikenneyhteyksien hank
kimisesta aiheutuneet kulut 
katsotaan pääsääntöisesti tavan
omaisiksi elantomenoiksi sil
loin, kun yhteys hankitaan maa
tilalle, jolla myös asutaan.

Maatalouden menoiksi voi
daan laskea ne lisäkustannukset, 
jotka aiheutuvat maataloustoi
minnan tarpeista, esimerkiksi 
tietoliikenneyhteyden rakenta
misesta tuotantorakennukseen.

Nämä menot lisätään tuo
tantorakennusten hankinta
menoon ja vähennetään vuotui
sin poistoin.

Tietoliikennelaitteiden, nii
den oheislaitteiden ja ohjel
mistojen sekä puhelimien han
kintamenot ovat maatalouden 

menoa siltä osin kuin niitä käy
tetään maataloudessa.

Jos niiden taloudellinen 
käyttöaika on yli kolme vuotta 
eikä niitä siksi voida vähentää 
vuosimenoina, ne luetaan pää
asiallisen käyttö tarkoituksensa 
perusteella kokonaan joko maa
talouden varoihin tai yksityis
varoihin.

Tietoliikenneyhteyden käy
töstä aiheutuvat kulut oikeut
tavat vähennykseen siltä osin, 
kuin yhteyttä käytetään maa
talouden tulonhankinnassa. 

Jos sitä käytetään pääasialli
sesti maataloudessa ja yksi
tyiskäyttö on vähäistä, käyttö
menot voi vähen tää kokonaan 
maatalouden menona.

Työntekijöiden ruokailut
Jos maatalouteen palka tuille 
henkilöille, eläkkeellä ole ville 
työntekijöille tai lomitta jille 

tarjotaan luontoisetuna 

PENTTI VÄNSKÄ KARI LINDHOLM

JUHO LESKINEN

Matkapuhelinkuluja hyväksytään vähennykseksi vain niiden 
verovelvollisten osalta, joille tilan verotettavaa tuloa jaetaan.
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Yhtenäistämisohjeet kokonaisuudessaan:
www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet >  
Maatalousverotus > Verohallinnon 
yhtenäistämis ohjeet vuodelta 2018  
toimitettavaa verotusta varten

Ohjeet

Vain maatalouden osuus on vähennyskelpoista

Sekä maatalouteen että yksityistalouteen  
kohdistuvista menoista vain maatalouteen  
kohdistuva osuus on vähennyskelpoista.
Tällaisia menoja ovat polttoaineiden hankinta-
menot, sähkömenot, vesi- ja jätevesi maksut, 
kiinteistöverot, nuohousmaksut, tiemaksut,  
puhelinmenot, vakuutusmaksut, rakennusten 
korjausmenot ja palkkamenot.
Jos tällaiset menot ovat vähennyksissä  
mukana kokonaisuudessaan, yksityistalouden 
osuus pitää lisätä tuloon 2- tai 2Y-lomakkeen 
kohdassa 2 (Tuloverolaskelma) osassa A  
kohdassa 12 Tuloutus yksityiskäytöstä.
Jos kysymys on arvonlisäverollisesta  
menosta, on yksityiskäytön arvonlisäveron 
osuus myös muistettava poistaa  
vähennettävistä arvonlisä-
veroista.
Jos menot kohdistuvat  
metsätalouteen, ne voi  
vähentää metsätalouden 
verotuksessa lomakkeella 
2C. Selvitys menojen  
jakautumisesta maa-
talouden, metsätalouden  
ja yksityistalouden kesken 
tehdään muistiinpanoissa.
On myös mahdollista, että  
edellä olevan kaltaiset menot 
jaetaan vähennyskelpoisiin  
maatalouden ja metsätalouden  
menoihin jo muistiinpanoissa.
Tällöin vain vähennyskelpoinen 
osuus siirretään veroilmoitus-

lomakkeelle eikä yksityiskäytön osuutta 
merkitä enää 2- tai 2Y-lomakkeen kohtaan 
2.A.12.
Maatalouden arvionvaraiset menot, kuten 
omasta metsästä maatalouden käyttöön  
otettu puutavara, eritellään ja hinnoitellaan 
muistiinpanoissa. Maatalouden poltto- ja tarve-
puun samoin kuin jatkojalostukseen käytetyn 
puun koko kantohinnan saa vähentää. Sama 
määrä pitää tulouttaa metsätalouden tulona.
Veroilmoituksessa ne merkitään 2- tai 2Y- 
lomakkeen kohdan 2 (Tuloverolaskelma)  
osan B kohtaan 11 Muut vähennykset.
Sen sijaan maataloudessa käytetyn rakennus-
puun kantohintaa ei saa vähentää, sillä 
rakennus puuhun sovelletaan tuloverotuksen 
yleisistä periaatteista poiketen niin sanottua 

hiljaista kuittausta. Metsätalouden 
tuloonkaan ei lisätä mitään.
Selvitykset maatalouden kalustoon  
kuuluvista ajoneuvoista ja niiden  
käytöstä maataloudessa annetaan  
2-lomakkeen kohdassa 6, yksityis-
talouteen kuuluvan auton käytöstä  

kohdassa 7. Vastaavat kohdat 2Y- 
lomakkeella ovat 5 ja 6.

Jos henkilöautoa tai muuta kulkuneuvoa 
käytetään vain yksityistaloudessa,  

sitä ei tarvitse  ilmoittaa varallisuuteen  
kuuluvana esitäytetyssä vero-
ilmoituksessa.

VERO-OHJEET

ruo kailu, sen vaatimien osto
tarvikkeiden hankintamenona 
voi daan vähentää 6,50 euroa 
päivässä. 

Etujen määrät ja saajat selvi
tetään muistiinpanoissa.

Työhuonevähennys
Jos tilan asuinrakennuksessa on 
maatalouskäytössä oleva työ
huone, siitä aiheutuneet, luo
tettavasti selvitetyt valaistus, 
lämmitys ja korjauskulut voi 
vähentää maatalouden menona. 
Samoin voi vähentää rakennuk
sen hankintamenon poiston työ
huoneen osalta.

Jos selvitystä ei ole, työ
huonevähennys arvioidaan. 

Arviossa otetaan huomioon 
tilan tuotantosuunta ja sen työ
tilan tarve sekä harjoitetun maa
talouden laajuus. Muun selvi
tyksen puutteessa työhuoneen 
arvioituna vähennysperusteena 
voidaan käyttää aktiivitiloilla 
palkansaajan työhuonevähen
nyksen mukaista määrää, joka 
on 440 euroa vuodessa. 

Metsätaloudessa voidaan 
noudattaa vastaavia periaatteita 
kulujen vähentämisessä.

Jos selvitystä todellisista 
kuluis ta ei ole, mutta kuluja voi
daan harjoitetun metsätalouden 
laajuuden ja työhuonetilan tar
peen huomioon ottaen katsoa 
syntyneen, arvioituna kuluna 
voidaan muun vähentää palkan
saajan satunnaisten sivutulojen 
työhuonevähennyksen mukai
nen määrä 220 euroa vuodessa.

Maa ja metsätalouden työ
huonevähennykset ilmoitetaan 

lomakkeella 2 ja 2C. Vähen
nyksiä ei ilmoiteta esitäytetyllä 
vero ilmoituksella.

Mönkijä ja  
moottorikelkka
Jos moottorikelkkaa tai mönki
jää käytetään maa tai metsä
taloudessa, maatalous tai 
metsä    talouskäytöstä aiheu tu
neet kulut vähennetään pää
sääntöisesti käyttötuntien pe
rusteella laskettuna osuutena 
niiden kokonaiskuluista.

Muun selvityksen puuttuessa 
kuluiksi voidaan arvioida moot
torikelkasta ja mönkijästä 14 eu
roa käyttötunnilta.

Jos maa tai metsätaloudes
sa käytetään yksityistalouteen 
kuuluvaa traktoria, sen kustan
nuksiksi arvioidaan 11 euroa 
käyttötunnilta.

Moottori- ja raivaussaha
Moottori- tai raivaussahasta ai
heutuneet kulut vähennetään 
maataloudessa ainoastaan maa
talouskäyttöä vastaavalta osalta, 
enintään 85 euroa vuodessa.

Jos saha kuuluu metsäkalus
toon, siitä on puun myyntitulon 
verotuksessa tehtävä vastaava 
tuloutus.

Hevoset
Jos tilan tuotteilla on ruokittu 
hevosta, joka ei kuulu maata
louden tulolähteeseen, maa
talouden tuotantokustannus
menoista vähennetään muun 
selvityksen puuttuessa hevosen 
osalta 920 euroa ja varsan osalta 
370 euroa vuodessa.

LEADING MILK COOLING SOLUTIONS

WEDHOLMS-TILASÄILIÖIDEN ETUJA:
Maidon laatu
• Paras pesu monipuolisten säätöjen  ja pyörivän 
 pesupään ansiosta
• Jäätymisen esto myös pienille  maitomäärille
• Tukenasi Kylmäkärjen osaava  huoltoverkosto

Taloudellisuus
• Lisävarusteena lämmöntalteenotto
• Ympäristöystävällinen R134a kylmäaine

Alueesi huolto (24h) ja myynti
Järvelä: Jarkko Mäkelä  041 440 1172
Tomi Mustasalo  041 440 1176
Veli Pekka Poutanen  041 440 1179
Hämeenlinna: Juha Karjalainen  041 440 1177
Jyväskylä: Juha Mikkonen  040 450 1020
Petäjävesi: Markku Järvenpää  041 440 1174
Seinäjoki: Ville Kamppila 050 307 0002
Perho: Ari Viitala  040 905 2552
Kaustinen: Pasi Leskinen  040 519 5756
Nivala: Kimmo Palovaara  0400 286 781
Oulu: Joonas Hietala  045 773 48748

WWW.KYLMAKARKI.FI

Esimerkiksi tiemaksuista voi vähentää  
vain maatalouteen kohdistuvan osuuden.

SANNE KATAINEN
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Omaisuuden luovutuksesta saatu 
voitto ei ole veron alaista tuloa,  
jos vero velvollinen luovuttaa kiinteää 
omaisuutta valtiolle tai valtion  
liike laitokselle luonnon suojelu laissa  
tarkoitetuksi luonnonsuojelu alueeksi.
Jos verovelvollinen luovuttaa  
kiinteää omaisuutta valtiolle,  
maakunnalle, kunnalle tai kunta
yhtymälle, hankintamenoolettamana  
voidaan käyttää 80 prosenttia.

Sama menettely koskee luovutusvoittoa, 
joka on saatu pakkolunastuksesta  
tai lunastus uhan alaisena vapaa 
ehtoisesti luovutetusta kiinteästä  
omaisuudesta. 
Vaihtoehtoisesti saadaan vähentää 
tätä suurempi todellinen hankintameno 
kuluineen tai perintö tai lahjaverotus
arvo kuluineen, kun lahjansaaja  
on omistanut kohteen vähintään vuoden 
ennen edelleenluovutusta.

Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, 
jos omaisuutta on luovutettu  
Metsähallitukselle ja Senaatti 
kiinteistöille muuhun kuin  
luonnon suojelu tai tutkimus
tarkoituksiin, puolustusvoimien 
käyttöön tai muuhun vastaavaan  
yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.
Säännös ei koske yhteisöjen  
eikä avoimen yhtiön tai  
kommandiittiyhtiön luovutuksia.

Osittain verovapaat luovutusvoitot

Luovutusvoitoista lähes  
kaikki ovat veronalaisia

Jos maatalouden irtaimiston 
myynnistä on saatu voittoa eli 
luovutusvoittoa, se on maa
talouden veronalaista tuloa. 

Tästä yleissäännöstä on vain 
muutama poikkeus, joista on 
lisä tietoa oheisessa jutussa.

Luovutusvoiton laskemiseen 
voidaan käyttää kahta tapaa.

1. Hankintamenon  
vähentäminen
Luovutusvoitto voidaan laskea 
vähentämällä myyntihinnasta 
tai muusta luovutushinnasta se 
osuus hankintamenosta, jota ei 
ole vielä ehditty poistaa.

Hankintahintaan luetaan 
vero velvollisen omistusaika
naan maksamat perusparannus
menot. 

Oman työn arvoa ei oteta 
huomioon.

Lisäksi vähennetään vielä 
voiton hankkimisesta aiheutu
neet kulut. Niitä ovat esimer
kiksi myynti palkkiot sekä lehti 
ilmoitus ja puhelinkulut.

Jos kyse on perinnöksi tai 
lahjana saadusta omaisuudes
ta, hankintamenoksi katsotaan 
perintö tai lahjaverotuksessa 
käytetty arvo. 

Voiton hankkimisesta aiheu
tuneet kulut voi myös vähentää.

Lahjan saajalta edellytetään 
vähintään vuoden omistusta 
ennen jatkoluovutusta, muu
ten hankintamenona käytetään 
lahjoittajan hankintamenoa.

Verovelvollinen voi myydä maata ilman luovutusvoittoveroa, jos valtio tai valtion liikelaitos ostaa sen  
luonnonsuojelu alueeksi.

Verovapaat  
luovutusvoitot
Luonnollisen henkilön  
tai kuolin pesän saamat  
pienet luovutus voitot  
ovat vero vapaita ja 
pienet luovutus tappiot  
vähennyskelvottomia.
Luovutusvoittoa ei veroteta, 
jos omaisuuden luovutuksista 
on saatu vuoden aikana  
yhteensä enintään tuhat euroa.  
Samalla tavalla verovuoden  
aikana kertynyttä yhteensä 
enintään tuhannen euron 
luovutustappiota  
ei voi vähentää.
Rajojen täyttymistä  
laskettaessa ei oteta  
huomioon tavanomaisen  
kotiirtaimiston luovutusta.
Tavanomaisen koti-irtaimiston 
luovutusvoitto on vero 
vapaata, jos omaisuus  
on ollut omassa tai  
perheen käytössä ja  
jos vero vuoden aikana  
saadut luovutusvoitot ovat 
korkeintaan 5 000 euroa.
Asunnon tai asuin 
 rakennuksen luovutus 
voitto on vero vapaa,  
jos verovelvollinen on  
omistus aikanaan asunut  
siinä yhtäjaksoisesti  
vähintään kaksi vuotta.
Kahden vuoden asumis
vaatimuksen ei tarvitse  
toteutua välittömästi  
ennen myyntiä.
Jos oma asunto on alle  
puolet huoneistosta tai  
raken nuksesta,  
verovapaus koskee vain 
tämän suuruista osaa  
luovutusvoitosta.
Myös rakennuksen  
rakennuspaikka on 
verovapaa, ellei se ole  
kaavaalueen  
ulkopuolella ja  
yli hehtaarin suuruinen.  
Kaavoitetulla alueella  
sijaitseva rakennuspaikka  
on verovapaa, jos se ei ole  
suurempi kuin kaavan 
mukainen tontti tai  
rakennuspaikka.

Luovutus 
voittojen  
verotuksessa on 
vain muutama 
poikkeus.

JUHANI REKU

2. Hankintameno- 
olettaman vähentäminen
Toinen vaihtoehto luovutusvoi
ton laskemiseen on vähentää 
luovutushinnasta niin sanottu 
hankintamenoolettama. Toi
sin kuin todellista hankinta
menoa käytettäessä hankinta
menoolettaman lisäksi ei enää 
saa vähentää myyntihinnasta 

voiton hankkimisesta aiheutu
neita kuluja.

Hankintameno olettama n 
suu ruus määräytyy myydyn 
omaisuu den omistusajan perus
teella. Jos myyty omaisuus on 
ollut luovuttajalla alle 10 vuot
ta, hankintamenoolettama on 
20 prosenttia omaisuuden luo
vutushinnasta. Jos omaisuus 

omistettu kauemmin, hankinta
menoolettama on 40 prosenttia 
luovutushinnasta.

Yksityinen henkilö ja kuolin
pesä saavat aina valita, kumpaa 
tapaa he käyttävät. Hankintame
noolettamaa kannattaa käyttää 
silloin, kun se on suurempi kuin 
myydyn omaisuuden poistama
ton hankintameno.

JOHANNES WIEHN
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Luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista

Luovutustappiota syntyy,  
jos omaisuutta luovutettaessa  
myynti hinta on alempi kuin  
poistamatta olevan hankintamenon  
ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden 
menojen yhteismäärä.
Luovutustappioon rinnastetaan  
myös vakioidun option raukeaminen 
ja vakioidusta termiinisopimuksesta 
aiheutunut tappio. Lisäksi luovutus-
tappioon rinnastetaan arvopaperin 
arvonmenetys, jos sitä voidaan pitää 
konkurssin tai muun siihen verrattavan 
syyn vuoksi lopullisena.
Omaisuuden luovutuksesta syntyneet 
tappiot ovat vähennyskelpoisia, ellei 
niitä ole erikseen säädetty vähennys-
kelvottomiksi. Luovutustappion saa 
vähentää verovuonna ja viitenä sitä 

seuraavana vuotena sitä mukaa  
kuin voittoa kertyy.
Luovutustappion voi vähentää  
ensi sijaisesti verovuoden aikana  
saadusta omaisuuden luovutusvoitoista.  
Jos niitä ei ole tarpeeksi vähennyksen 
tekemiseen, vuoden 2016 ja sitä  
uudemmat luovutustappiot voi  
vähentää myös muista pääomatuloista.
Luovutustappion vähennys  
kohdennetaan pääomatuloon,  
josta on jo vähennetty tulon  
hankinnasta ja säilyttämisestä  
aiheutuneet luonnolliset vähennykset. 
Muut pääomatuloon kohdistuvat  
vähennykset tehdään vasta luovutus-
tappion vähentämisen jälkeen.
Jos luovutustappiota jää tämänkin  
jälkeen vähentämättä, vahvistetaan 

jäännös verovuoden luovutus tappioksi. 
Se vähennetään viitenä seuraavana 
vuotena luovutusvoitoista ja 
muista pääomatuloista.
Eri vuosien tappiot vähennetään  
siinä järjestyksessä, jossa  
ne ovat syntyneet. 
Luovutustappiota ei oteta  
huomioon pääomatulolajin alijäämää 
vahvistettaessa eikä niiden perusteella 
saa ansiotuloista vähennettävää  
alijäämähyvitystä.
Luovutustappiota ei voi siirtää  
esimerkiksi puolisolle.
Kuolinpesässä vainajan kuolinvuonna 
ja viitenä sitä edeltävänä vuonna  
kertyneet tappiot voi vähentää  
kuolinvuoden verotuksessa  
mutta ei enää sen jälkeen.

Kuolinvuoden aikana syntyneet  
luovutustappiot kuolinpesä sen sijaan 
voi vähentää viiden vuoden ajan  
riippumatta siitä, ovatko ne syntyneet 
ennen vai jälkeen vainajan kuoleman.
Omassa verotuksessaan perilliset  
sen sijaan eivät saa vähentää  
vainajalle tai kuolinpesälle  
vahvistettuja luovutustappiota.
Oman asunnon luovutuksesta  
saatu tappio ei ole vähennyskelpoinen 
luovutustappio, jos yhtäjaksoinen 
omistus- ja asumisaika on  
vähintään kaksi vuotta.
Myöskään tavanomaisen 
koti-irtaimiston, henkilöauton tai muun 
vastaavan henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitetun omaisuuden luovutus- 
tappio ei ole vähennyskelpoinen.

Luovutusvoitto sukupolvenvaihdoksessa
Luovutusvoiton syntymiseen 
suku polvenvaihdoksissa vaikut
taa omaisuuden omistusaika.

Veronalaista luovutusvoit
toa ei sukupolvenvaihdoksessa 
synny, mikäli verovelvollinen 
luovuttaa lähisukulaiselleen 
harjoittamaansa maatalouteen 
tai metsätalouteen kuuluvaa 
kiinteää omaisuutta, jos hän on 
omistanut luovutetun omaisuu

den yli kymmenen vuotta.
Mikäli luovuttaja on saa

nut luovutettavan omaisuuden 
vastikkeetta, kuten lahjana tai 
perintönä, omaisuuden edel
lisen omistajan ja hänen itsensä 
yhteisen omistusajan tulee olla 
yli kymmenen vuotta.

Lähisukulaisilla laki tarkoit
taa lapsia, lapsien rintaperilli
siä, sisaria, veljiä, sisarpuolia ja 

velipuolia; kaikkia heitä yksin 
tai yhdessä puolisonsa kanssa.

Samaa säännöstä sovelletaan 
maatalouden tai metsätalouden 
luovutusten lisäksi sellaisiin 
luovutuksiin, joissa luovutetaan 
avoimen yhtiön tai komman
diittiyhtiön osuus sen koosta 
riippumatta tai vähintään 10 
prosenttia yhteisön osakkeista 
tai osuuksista.

Jos luovutuksen saaja luo
vuttaa samaa omaisuutta edel
leen ennen kuin viisi vuotta on 
kulunut hänen saannostaan, 
kasvattaa edellinen verovapaa 
luovutus veronalaista luovutus
voittoa. Hän ei ole silloin oikeu
tettu vähentämään luovutus
hinnasta tuosta omaisuudesta 
maksamaansa hankintahintaa 
kokonaan.

Hankintahinnasta vähenne
tään ensin sen voiton määrä, jon
ka verotukselta edellinen omis
taja on huojennus säännöstä 
sovellettaessa välttynyt.

Lisätietoa maatilan sukupolven
vaihdoksen verotuksesta saa 
Vero hallinnon ohjeesta Maa
tilan sukupolvenvaihdos vero
tuksessa A262/200/2017.
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Pörssilistaus vaikuttaa 
osinkojen verotukseen
Pörssiyhtiön  
osinko verotetaan 
eri tavoin kuin  
perheen  
osakeyhtiön.

Osinkotulojen verotus eroaa 
sen mukaan, onko osingon 
maksajana julkisesti noteerattu 
eli listattu yritys vai listaama-
ton yritys.

Verohallinnon ohjeen perus-
teella julkisesti noteeratusta 
yhtiöstä saatu osinko on aina 
pääomatuloa. Listaamattoman 
yrityksen maksama osinko sen 
sijaan jaetaan pääoma- ja ansio-
tulo-osuuteen.

Lisäksi verotukseen sekä 
osinkojen ilmoittamiseen vai-
kuttaa se, kuuluvatko osakkeet 
maatalouden tulolähteeseen 
vai onko saajana luonnollinen 
henkilö tai kuolinpesä.

Säännöt pätevät kaikkiin 
EU/ETA-alueella oleviin yhtiöi-
hin sekä sellaisiin yhtiöihin, joi-
den kotimaan kanssa Suomella 
on verosopimus.

Julkisesti  
noteerattu yritys
Yhtiö katsotaan listatuksi, jos 
sen osakkeet ovat olleet julki-
sesti noteerattuja osingon jaosta 
päätettäessä.

Listatun yhtiön luonnolli-
sille henkilöille ja kuolinpesille 
maksa masta osingosta 85 pro-
senttia on veronalaista pää-
omatuloa ja 15 prosenttia vero-

JUHANI REKU

Valio Oy on Valion tuottaja- 
osuuskuntien omistama osakeyhtiö.  
Valion tuottajille jakama voitto on  
siksi osuuskunnan voitonjakoa.

Matemaattisen arvon perusteena on  
tilikauden päättymispäivän netto - 
varallisuus verovuotta edeltävänä 
vuonna. Jos esimerkiksi yhtiön 
tilikausi on 1.7.–30.6., sen osakkeen 
viime vuoden matemaattinen arvo  
lasketaan sen mukaan, mikä yhtiön 
netto varallisuus on ollut 30.6.2017.
Osakkeen matemaattinen arvo  
saadaan jakamalla yhtiön  
nettovarallisuus (varat – velat)  
yhtiön ulkona olevien osakkeiden  
lukumäärällä. Yhtiön omistukseensa  
hankkimia osakkeita  
ei oteta huomioon.

Matemaattinen arvo

VERO-OHJEET

Osuuskunnan voitonjaon verosäädökset

Osuuskuntien voitonjaosta  
ja muista sen jakamista  
ylijäämistä 25 prosenttia  
on veronalaista tuloa ja  
75 prosenttia verovapaata  
tuloa 5 000 euron asti.
Jos verovelvollisen vuoden 
aikana saamien ylijäämien 
yhteis määrä ylittää 5 000  
euroa, ylimenevää osuutta  
verotetaan ankarammin.  
Ylimenevästä osasta veron-
alaista pääomatuloa on  
85 prosenttia ja verovapaata 
tuloa 15 prosenttia.
5 000 euron raja on  
vero velvolliskohtainen.  
Toisin sanoen kaikki vero-

velvollisen eri osuuskunnista 
vuoden aikana saamat  
ylijäämät lasketaan yhteen.
Jos 5 000 euron raja ylittyy, 
lievempää verokohtelua  
sovelletaan ensin niihin  
osuuskunnan ylijäämiin, jotka 
kuuluvat henkilökohtaiseen  
tulolähteeseen. Jos niiden  
yhteismäärä ei ole yli 5 000  
euroa, lievempää verotusta  
sovelletaan myös maatalouden 
tulolähteeseen kuuluviin  
ylijäämiin.
Viimeisenä lievempää  
verotusta sovelletaan 
elinkeino toiminnan tulo-
lähteeseen, jos 5 000 euron 

yhteismäärä ei ole vielä  
ylittynyt.
Ansiotulona verotettaviin  
ylijäämiin ei sovelleta  
5 000 euron lievennystä.
Kun osuuskunnan jäsen on 
yksityishenkilö tai kuolinpesä, 
ylijäämän verotettava  
25 prosentin osuus on  
saajalle pääomatuloa.  
Myös 5 000 euron ylittävästä 
osuudesta laskettava  
85 prosentin osuus on  
pääomatuloa.
Jos taas osuuskunnan osuus 
kuuluu maatalouden tulon-
lähteeseen, verovapaa osa 
vähennetään ennen kuin 

yritys tulo jaetaan ansio- 
ja pääomatuloksi netto-
varallisuuden perusteella 
(ks. sivu 14).
Myös osuuskunnan koolla  
on vaikutusta siihen, miten  
niiden maksamia ylijäämiä 
verotetaan.
Jos osuuskunnassa on  
alle 500 osuusmaksun  
maksanutta jäsentä,  
sen maksama ylijäämä  
on saajan ansiotuloa 
siltä osin, kun se ylittää  
saajan kaikista kyseisen  
osuuskunnan osuuksista  
ja osakkeista omaan pääomaan 
merkitylle määrälle lasketun 

kahdeksan prosentin  
vuotuisen tuoton.
Ylimenevästä osasta  
75 prosenttia on  
veronalaista ansiotuloa  
ja 25 prosenttia  
verovapaata tuloa.
Osuuksista osuuskunnan  
pääomaan merkitty määrä  
on usein sama kuin osuudesta 
maksetun osuusmaksun määrä.
Osuuskuntien ylijäämien  
verosäännökset eivät  
koske yksityishenkilöiden  
ostojensa perusteella  
saamia tavanomaisia bonuksia 
ja asiakas hyvityksiä.  
Ne ovat verovapaita.

SANNE KATAINEN

vapaata tuloa. Osingon maksaja 
tekee osingoista ennakonpidä-
tyksen.

Osingot näkyvät keväällä 
postitettavassa esitäytetyssä 
veroilmoituksessa kohdassa 
Osingot ja ylijäämät. 

Jos ne jostain syystä eivät 
ole esitäytettynä, tiedot pitää 
ilmoittaa itse.

Jos osakkeet kuuluvat maa-
talouden tulolähteeseen, osin-
gosta 85 prosenttia on veron-
alaista yritystoiminnan tuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa.

Maatalouden muistiinpanoi-
hin sisältyvien osinkojen koko-
naismäärä ilmoitetaan 2- tai 
2Y-lomakkeen kohdan 2 osan 
A kohdassa 14 Muistiinpanot- 
sarakkeessa ja veronalainen 
määrä Verotus-sarakkeessa.

Luonnollisen henkilön tai 
kuolinpesän osinkoja ei ilmoi-
teta maatalouden veroilmoi-
tuksessa.

Listaamaton yritys
Muiden kuin listattujen yh tiöi-
den jakamasta osingosta vero-
vapaan osan määrittäminen 
vaatii monimutkaisemman 
lasku toimituksen. Se aloite-
taan määrittämällä osakkeen 
matemaattinen arvo (ks. ohje 
ohessa). 

Tämän jälkeen lasketaan 
osakeomistukselle kahdeksan 
prosentin tuotto eli kerrotaan 
osakkeiden matemaattinen 
arvo 0,08:lla.

Kahdeksan prosentin tuot-
toon asti osinko on pääoma-
tuloa. Silloin kun osinkoa on 

maksettu enemmän kuin osak-
keiden matemaattinen arvo on, 
ylittävä osa on ansiotuloa. 

Siitä 75 prosenttia on vero-
tettavaa ansiotuloa ja loppu 
vero vapaata.

Pääomatulo-osingon vero-
tus riippuu siitä, kuinka paljon 
verovelvollinen saa osinkoa 
yhteen sä kaikista omistamis-
taan listaamattomista yhtiöistä. 

Jos osinkojen yhteismäärä 
jää alle 150 000 euron, siitä 25 
prosenttia on verotettavaa pää-
omatuloa ja loppu verovapaata 
tuloa.

Jos yhteismäärä on yli 
150 000 euroa, rajan alittavas-
ta osasta 25 prosenttia on vero-
tettavaa pääomatuloa ja loppu 
verovapaata tuloa, ylittävästä 
osasta 85 prosenttia on vero-

tettavaa pääomatuloa ja loppu 
vero vapaata tuloa.

Maatalouden tulolähteeseen 
kuuluvista listaamattoman 
yhtiön osakkeista maksetuis-
ta osingosta 75 prosenttia on 
veron alaista yritystoiminnan 
tuloa ja 25 prosenttia vero-
vapaata tuloa.

Ne ilmoitetaan 2-lomak-
keella vastaavalla tavalla kuin 
listattujen yritysten osingot: 
muistiinpanoihin sisältyvien 
osinkojen kokonaismäärä 2- tai 
2Y- lomakkeen kohdan 2 osan 
A kohdassa 15 Muistiinpanot- 
sarakkeessa ja veronalainen 
määrä Verotus-sarakkeessa.

Luonnollisen henkilön tai 
kuolinpesän osinkoja ei ilmoi-
teta maatalouden veroilmoi-
tuksessa.
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Tasausvarauksella voi 
säädellä tulon määrää
Varauksen  
voi käyttää  
investointiin  
tai purkaa  
suoraan tuloksi.

Maataloudesta saadun tulon 
määrään voidaan vaikuttaa vuo
sittain tasaus
varauksella.
Tasaus    
varauk  sessa  
osa maatalou
den vero vuoden 
tulok sesta voi
daan siirtää käytettäväksi tule
vien vuosien investointeihin.

Varauksen tekeminen ei edel
lytä, että verovelvollinen tekee 
vastaavan suuruisen talletuksen.

Tasausvarauksen käyttö
aika on kolme vuotta eli se pitää 
purkaa viimeistään kolmantena 
vuonna sen verovuoden päät
tymisestä, jolta jätetyssä vero
ilmoituksessa varaus on tehty.

Vuosilta 2015, 2016 ja 2017 
tehtyjä varauksia voi purkaa nyt 
tekeillä olevassa verovuoden 
2018 veroilmoituksessa.

Vanhan tasausvarauksen 
purkaminen ja uuden teke
minen eivät ole sidoksissa 
toisiinsa. Uuden tasaus

JUHANI REKU

Tasausvarauksen voi purkaa  
esimerkiksi konehankintaan.

Tulontasaus alentaa kertatulon verotusta
Tulontasauksella voi lieventää 
ansiotulon verotusta  
tilanteissa, joissa on saanut 
suurehkon kertatulon.
Tulontasaus tehdään vain  
verovelvollisen vaatimuksesta.  
Vaatimusta tehtäessä pitää  
Verohallinnolle selvittää,  
mistä tulosta on kysymys ja 
miltä ajalta se on kertynyt.
Tulontasausta voi hakea  
henkilökohtaisella vero
ilmoituksella tai vaihto
ehtoisesti jo etukäteen, 
jolloin tulontasaus voidaan 
huomioida verokortissa.  
Sitä on mahdollista vaatia 
myös veroilmoituksen 
jättämisen jälkeen ennen  
oman verotuksen päättymistä.
Suurehko tarkoittaa Vero
hallinnon ohjeiden mukaan  
vähintään 2 500 euron  
suuruista summaa, joka on  
samalla vähintään neljäsosa 
verovelvollisen verovuoden 

aikana saaman puhtaan ansio
tulon yhteismäärästä.
Puhtaan ansiotulon määrä 
saadaan vähentämällä ansio
tulojen yhteismäärästä menot, 
jotka ovat aiheutuneet 
tulon hankkimisesta ja  
säilyttämisestä.
Kertatulon on pitänyt kertyä 
yli vuoden pituiselta ajan
jaksolta. Jos se on kertynyt 
vuotta lyhyempänä ajan
jaksona, tulontasausta  
ei voi saada.
Tulontasaus koskee vain ansio
tuloja ja valtionverotusta. Jos 
saatu kertatulo sisältyy maa
talouden tulokseen, kertatulo 
on jaettava ensin ansiotulo ja 
pääomatuloosuuteen, koska 
tulontasausmahdollisuus ei 
koske pääomatuloja.
Vain luonnolliset henkilöt  
ja kuolinpesät voivat vaatia  
tulontasausta. Maatalous
yhtymät eivät voi sitä  

hyödyntää, mutta yhtymän 
osakkaat voivat hyödyntää  
sitä henkilökohtaisessa  
verotuksessaan.
Maataloudessa tulontasaus  
tulee Verohallinnon mukaan 
kyseeseen lähinnä vain  
maataloutta lopetettaessa  
tai maataloustoimintaa  
supistettaessa.
Kertatulo verotetaan  
tulontasauksesta huolimatta 
sen verovuoden tulona,  
jona se on saatu.
Tulontasausta varten kertatulo 
jaetaan niiden vuosien luku
määrällä, joilta kertatulo  
on kertynyt. Jokaisesta  
kertatulon osasta menee  
yhtä paljon veroa.
Veron määrä saadaan  
laskemalla ensin se, kuinka 
paljon veroa muista ansio
tuloista verovelvollisen  
maksettavaksi vuonna 2018 
ilman kertatuloa tulisi.

Sen jälkeen lisätään yksi  
edellä lasketuista kertatulon 
osista verovelvollisen  
verovuoden 2018 muihin  
ansiotuloihin ja katsotaan 
taulukosta, kuinka paljon veroa 
tällöin tulisi maksettavaksi.
Tämän jälkeen vähennetään 
jälkimmäisestä verosta  
(sisältää kertatulon)  
ensin laskettu vero (ilman 
kerta tuloa) ja kerrotaan  
erotus kertymis vuosien 
lukumäärällä.
Laskutoimituksen tuloksena 
saadaan kertatulosta  
maksettava veron määrä.  
Se lisätään muista  
ansiotuloista määrättävään 
veroon.
Näin lasketun kertatulon veron 
pitää kuitenkin olla vähintään 
15 prosenttia kertatulosta. 
Kertatulon vero lisätään  
muista ansiotuloista  
määrättävään veroon.

varauksen voi tehdä myös sen 
verovuoden vero ilmoituksessa, 
jonka ilmoituksessa puretaan 
edellisissä vero ilmoituksissa 
tehtyjä varauksia.

 Varaus on yleensä edullisinta 
purkaa käyttämällä se investoin
tiin kuten rakennuksiin ja konei
siin. Sen voi kuitenkin purkaa 
myös suoraan tuloksi, jos siihen 
on tarvetta, ja ilmoittaa vuoden 
2018 tulona.

Tasausvarauksen voi purkaa 
myös siten, että osan varauk
sesta kohdistaa investointeihin 
ja loppuosan ilmoittaa tulona. 

Varaus voidaan purkaa myös 
palasina, jolloin esimerkik
si puolet tai kolmannes pure
taan tänä vuonna ja loppuosa 
myöhemmin. Jotta varauksen 
voi purkaa koneeseen, kalusto
esineeseen tai laitteeseen, sen 
pitää olla hankittu verovuoden 

2018 aikana. Kone katsotaan 
hankituksi silloin, kun siitä on 
tehty sitova ostosopimus. 

Vastaavasti rakennus tai 
sala ojitustyön tulee olla aloitet
tu tai valmistunut verovuoden 
2018 aikana.

Verottaja voi myös lukea tasaus
varauksen tuloksi viran puo
lesta. Näin menetellään silloin, 
kun varauksen purkamiselle 
säädetty määräaika on lopussa 
tai maatalous on lopetettu, eikä 
verovelvollinen ole käyttänyt 
varausta investointeihin, kun 
hän on laatinut veroilmoituksen.

Vuonna 2018 tehtävä tasausva
raus voi olla suuruudeltaan enin
tään 40 prosenttia maa talouden 
puhtaasta tulosta. 

Puhdasta tuloa laskettaessa 
otetaan huomioon muun muas

Tukioikeudet
Tukioikeuden hinta kannattaa 
sopia kauppa tilanteessa.
Perintö- ja lahjaverotukseen 
liittyen Verohallinnolla on 
ohjeistus tuki ja tuotanto 
oikeuksien arvostuksesta  
ohjeessa Varojen arvostaminen 
perintö ja lahjaverotuksessa. 
Ohje on päivitetty syksyllä.
Maatalouden tukioikeuksien 
arvoksi katsotaan tilatuen ja 
viherryttämistuen hehtaari
kohtaisten määrien summa.
Tukioikeuden myynnistä  
saatu luovutushinta ja  
vuokraamisesta saatu vuokra
tulo ovat saajalleen maa
talouden veronalaista tuloa.
Vastaavasti tukioikeuden  
ostajan maksama kauppahinta 
ja vuokraajan maksama vuokra 
ovat verotuksessa vähennys
kelpoista menoa.

Tukioikeuksien arvo
vuonna 2018

Euroa/hehtaari
AB-
alue

C-
alue

Lähde: MMM

Tilatuki
Viherryttämis-
tuki
Yhteensä

121,72

74,90
196,62

108,20

63,30
171,50

sa maatalouden harjoittajan 
tosi asiallisesti tekemät poistot. 
Täysien poistojen tekemistä ei 
edellytetä.

Varauksen yläraja on 13  500 
euroa ja alaraja 800 euroa, jota 
pienempää varausta ei voi tehdä.

Jotta varauksen voi tehdä, 
maatalouden puhtaan tulon pi
tää olla ennen varauksen teke
mistä vähintään 2 000 euroa.

Vastaavasti 33 750 euron tulo 
oikeuttaa täyteen 13  500 euron 
varaukseen. Varaus tehdään täy
sin sadoin euroin.

Vuoden 2018 veroilmoituk
sessa tehty tasausvaraus on 
käytettävä tai tuloutettava vii
meistään vuonna 2021. Tasaus
varauksen tekeminen ja käyt
täminen on maatilakohtaista, 
mikä edellyttää, että tulo ja 
menomuistiinpanot on tehtävä 
maatiloittain.

K
A

R
I SA

LO
N

E
N

Neuvontakorvaus
Neuvontakorvausta  
(Neuvo 2020) hyödyntänyt  
viljelijä kirjaa ilmoitukseensa  
siitä aiheutuneesta  
menosta vain mahdollisen  
itse maksamansa osan.
Arvonlisäveron saa vähentää 
tositteen mukaan.
Jos laskutettavaan  
neuvonta tapahtumaan  
on sisältynyt muuta  
kuin Neuvo 2020  
tuettua neuvontaa,  
sen osuuden  
viljelijä voi ilmoittaa  
arvonlisäverottomana.

Lomitusetuus
Jos lomitettava viljelijä  
ostaa lomituspalvelun  
ennakkoperintärekisteriin 
merkityltä yritykseltä  
ja hakee lomituspalvelu
yksiköltä lomituksesta  
korvausta, palveluyksikkö 
maksaa korvauksen suoraan 
palvelun tuottaneelle  
yritykselle. Viljelijä  
maksaa tällöin itse  
vain sen osuuden,  
jota korvaus ei kata.
Viljelijä kirjaa ilmoitukseensa 
vain mahdollisen  
itse maksamansa osan.  
Arvonlisäveron saa  
vähentää tositteen mukaan.
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Nettovarallisuus
Nettovarallisuutta  
määriteltäessä...
n maatalouden tuotanto-

rakennukset sekä maa -
talouskoneet ja kalusto
merkitään lomakkeelle
menojäännösarvostaan,

n maatalouteen kuuluvat
osakkeet ja osuuskuntien
osuudet arvostetaan
puolestaan varallisuus-
arvoon,

n osuuskunnan osuus-
maksusta maksamatta 
oleva määrä otetaan 
huomioon maatalouden 
velkana.

n tilalle palkattujen työn-
tekijöiden asuinrakennukset,
tilalla olevat vuokrattavat
asuinrakennukset, toimisto-
rakennukset sekä maa-
talouteen kuuluvan maa-
tila matkailun asuin-
rakennukset arvostetaan
jälleenhankinta-arvoihin
perustuvaan varallisuus-
arvoon (ei meno-
jäännökseen),

n maatalousmaan 
varallisuusuusarvo 
salaojituslisineen lasketaan
mukaan, samoin

n teurastamon myöntämä
eläinluotto.

Maatalouden netto
varallisuuteen eivät kuulu...
n maatalouden harjoittajan

oma asunto,
n rahavarat ja saamiset,
n tukioikeudet,
n eläimet,
n  varaston maataloustuotteet

ja tuotantopanokset kuten 
rehut, siemenet ja lannoitteet
eikä

n metsä.

Valitse pääomatulo-osuus 
ansiotulojesi mukaan
Ansiotulosta  
peritään vain  
kunnallisvero, 
Yle-vero ja  
mahdollinen  
kirkollisvero,  
jos määrä  
jää enintään 
17 200 euroon.

Maatalouden tulo jaetaan vero
tuksessa pääomatuloon ja 
ansio tuloon maatalouden netto
varallisuuden 
perusteella.
Osuudeksi  
voi valita  
joko 0, 10 tai  
20 prosenttia.
Oletuksena on, 
että pääomatuloosuus on 20 
prosenttia.

Verottaja määrittää sen osuu
deksi automaattisesti, jos 2 tai 
2Y lomakkeessa ei esitetä muu
ta vaatimusta.

2lomakkeessa vaatimus 
ilmoi tetaan kohdassa 10. 

Yhtymien 2Ylomakkeessa 
vaatimus ilmoitetaan osakas
kohtaisesti kohdassa 3.

Valittu prosenttiosuus tarkoit
taa käytännössä sitä, kuinka 
suuri tuotto nettovarallisuu
delle lasketaan. 20 prosentin 
vaihtoehdolla nettovarallisuu
delle saadaan tuottoa 20 pro
senttia.

Kolmesta vaihtoehdosta 
vero velvollisen kannalta sopi

TEKSTI: JUHANI REKU
KUVITUS: JUKKA PASONEN

vin vaihtelee, joten se täytyy va
lita joka vuosi erikseen.

Parhaaseen vaihtoehtoon 
vaikuttaa muualta kuin maa
taloudesta saadun ansiotulon 
määrä, sillä ansiotulon vero
prosentti voi olla alempi kuin 
pääomatulon.

Pääomatulosta peritään 30 000 
euroon asti veroa 30 prosenttia.

Viime vuoden ansiotulosta 
taas joutuu maksamaan 17 200 
euroon asti vain kunnallis
veroa, Yleveroa ja sairaus
vakuutusmaksua sekä kirkollis
veroa.

Niiden yhteismäärä jää usein 
pienemmäksi kuin pääoma
tulon 30 prosentin vero.

10 ja 0 prosentin vaihto 
ehtoja kannattaa siksi harkita, 
jos ansiotulo jäisi muuten al
haiseksi tai sitä ei jäisi lainkaan.

Kaikkein edullisinta yrittä
jälle on, jos hän saa verotetta
vaa ansiotuloa 17 200 euroa, ja 
sen yli menevän tulon pääoma
tulona.

Näin ihanteelliseen jakoon ei 
yleensä kuitenkaan päästä. 

Pääomatulon perusteen va
linnalla voidaan pyrkiä mahdol
lisimman lähelle tätä tavoitetta.

Jos ansiotulon määrä ylittää 
17 200 euroa, ansio ja pääoma
tuloosuutta kannattaa arvioida 
myös toisesta näkökulmasta. 
Tällöin huomioon pitää ottaa 
alarajan ylittävästä tulosta mak
settava marginaalivero.

Se ylittää useimmiten pää
omatulosta perittävän 30 pro
sentin veron.

Koska 17  200 euron raja on 
verovelvolliskohtainen, on vil
jelijäpuolisoiden edullisinta va
lita se peruste, jolla kummankin 
puolison ansiotulo on lähempä
nä 17 200 euron rajaa.

Edullisinta vaihtoehtoa va
littaessa on muistettava ottaa 
huomioon viljelijän tai viljelijä
puolisoiden muut mahdolliset 
ansiotulot, kuten palkkatulot, 
eläketulot, sairausvakuutuksen 
päivärahat ja vastaavat.

Ansiotuloista perittävä vero 
määrätään kaikkien ansiotulo
jen, mukaan lukien maatalou
den tulosta kertyvän ansio tulon, 
yhteismäärän perusteella.

Vastaavasti on otettava huo
mioon ansiotulosta tehtävät vä
hennykset.

Päivärahat, eläkkeet ja eräät 
muut sosiaalietuudet maksaja 
ilmoittaa suoraan verottajalle 

eikä niitä tarvitse ilmoittaa ve
roilmoituksessa. Ne vaikuttavat 
kuitenkin siihen, mikä vaihto
ehdoista on edullisin.

Eläketuloa saavalle pääoma
tuloperusteen valinta on eri
tyisen ongelmallinen, kos
ka eläketulosta myönnettävä 
eläke tulovähennys pienenee 
jyrkästi ansiotulon kasvaessa.

Eläketuloa saavan ei sen 
vuoksi yleensä kannata vaatia 
0 tai 10 prosentin perusteen 
sovel tamista.

Koska myös pääomatulovero 
on nykyisin progressiivinen, 
kannattaa pääomatuloosuu
den määrittämisessä ottaa huo
mioon myös nouseva pääoma
tuloveroprosentti.

30 000 euroon asti pääoma
tulosta peritään veroa 30 pro
senttia. 

Sen ylittävästä osasta vero 
nousee 34:ään prosenttiin.

Mikäli 10 tai 20 prosentin 
pääomatuloosuus nostaisi pää
omatulojen määrän yli 30  000 
euroon, kannattaa kokonaisuut
ta harkitessaan laskea, onko ra
jan ylittäminen verotuksellises
ti kannattavaa vai ei.

Pääomatulojen alijäämästä hyvitys
Osan pääomatulojen alijäämäs
tä saa vähentää ansiotulon vero
tuksessa alijäämähyvityksenä.

Pääomatulojen alijäämää 
syntyy, jos pääomatuloista teh
tävät vähennykset ovat suurem
mat kuin pääomatulot tai pää
omatuloja ei ole lainkaan.

Alijäämähyvityksenä voi 
ansiotuloverosta vähentää 30 
prosenttia samana verovuonna 
syntyneestä pääomatulojen ali
jäämästä. 

Poikkeus ovat ensiasunto
lainat, joista kertyvästä ali
jäämästä voidaan vähentää 32 
prosenttia asunnon käyttöön
ottovuodelta ja enintään yhdek
sältä sitä seuraavalta vuodelta. 
Ensiasunnon korotukselle ei ole 
ikärajaa.

Alijäämähyvitys voi olla kui
tenkin enintään 1  400 euroa. 
Ensiasuntolainasta myönnettä
vä korotus ei nosta 1 400 euron 
enimmäismäärää.

Enimmäismäärän voi ylittää 
vain, jos verovelvollisella on ala
ikäisiä lapsia.

Jos alaikäisiä lapsia on yksi, 
alijäämähyvitystä voi saada 
1 800 euroa.

Jos alaikäisiä lapsia on enem
män kuin yksi, alijäämä hyvi
tyksen enimmäismäärä on 2 200 
euroa.

Lapsikorotus myönnetään 
ensisijaisesti sille puolisolle, 
jonka ansiotulojen valtion tulo

vero on suurempi, mutta tästä 
voidaan erillisestä pyynnöstä 
poiketa.

Useamman kuin yhden lap
sen korotus voidaan pyynnöstä 
jakaa tasan puolisoiden kesken.

Jos alijäämää on enemmän 
kuin alijäämähyvityksen enim
mäismäärä, ylimenevän osan 
vähennyskelpoisuutta ei mene
tä lopullisesti. Se vahvistetaan 
pääomatulolajin tappioksi.

Pääomatulolajin tappio 
lasketaan vähentämällä ali
jäämästä jo tehty alijäämähyvi
tys, joka on ensin kerrottu ker
toimella            .  

Verottaja tekee alijäämähyvi
tyksen automaattisesti vero
velvollisen puolesta. 

Alijäämähyvityksen lapsi
korotusta pitää sen sijaan ha
kea. Korotus haetaan vero
ilmoituslomakkeella.

100
30
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Yhtymät ilmoittavat lomakkeella 2Y
Tulos jaetaan  
osakkaille panosten 
mukaan. Osuuksia 
koskevat tiedot 
ilmoitetaan uudella  
lomakkeella.

Maatalousyhtymien veroilmoit-
taminen muuttuu tänä vuonna 
hieman enemmän kuin muiden 
maatalouden-
harjoittajien, 
sillä käyttöön 
on otettu uusi 
maatalousyhty-
mien veroloma-
ke 2Y. Se korvaa 
yhtymillä sekä aiemmin käyte-
tyn 2-lomakkeen että kokonaan 
historiaan siirtyneen yhtymäil-
moituslomakkeen 36.

2- ja 2Y-lomake eroavat jon-
kin verran toisistaan. 2Y-lomak-
keessa annetaan nykyisin ne yh-
tymän jäseniä koskevat tiedot, 
jotka aiemmin ilmoitettiin erik-
seen lomakkeella 36.

Uutena lomakkeena on kui-
tenkin tullut käyttöön loma-
ke 36A, joka on 2Y-lomakkeen 
lisälehti. Sitä käytetään siinä ta-
pauksessa, että yhtymällä on jä-
seniä enemmän kuin kolme.

Toisin kuin 2-lomake yhty-
mien 2Y-lomake pitää palauttaa 
helmikuun loppuun mennessä. 
Oman henkilökohtaisen veroil-
moituksensa yhtymien jäsenet 
antavat toukokuussa.

Metsätaloutta harjoittavan 
yhtymän pitää täyttää 2Y-lo-
makkeen lisäksi 2C-lomake. 
Yhtymän metsätalouden korot 
vähennetään osakkaiden pää-
omatuloista henkilökohtaisella 
veroilmoituksella.

Yhtymien jäsenille postite-
taan tammikuussa 2Y:n ohella 
myös osakasselvitys, josta käyvät 
tiedot osakkaiden tulo- ja varalli-
suusosuuksista. 

Tätä osakasselvitystä ei pa-
lauteta verottajalle eli sillä ei voi 
ilmoittaa osakkaita koskevia tie-
toja.

JUHANI REKU

Kuolinpesä tekee oman veroilmoituksen
Kuolinpesä tekee vainajan 
kuolin vuodelta veroilmoituksen 
samoin kuin vainaja olisi eläes-
sään tehnyt. Jos vainaja on har-
joittanut maa- tai metsä taloutta, 
kuolinpesän pitää palauttaa sa-
mat veroilmoitukset kuin vaina-
ja eläessään olisi palauttanut.

Veroilmoituksista ja verojen 
maksamisesta ovat vastuussa 

kuolinpesän osakkaat, joita ovat 
kuolleen henkilön perilliset 
sekä ositukseen asti myös leski 
avio-oikeuden perusteella.

Kuolinpesä, puhekielessä 
peri kunta, muodostuu vainajan 
jälkeensä jättämästä omaisuu-
desta, varoista ja veloista.

Vainajan kuolinvuonna kuo-
linpesä vastaa vainajan kuo-

linvuoden veroista. Myös 
kuolin pesässä maatalouden 
tulo jaetaan pääoma- ja ansio-
tuloksi.

Maataloutta harjoittavalla kuo-
linpesällä pääomatulon osuu-
deksi katsotaan pääsääntöisesti 
20 prosenttia nettovarallisuu-
desta, mutta muiden maatalou-

denharjoittajien tavoin kuolin-
pesä voi valita osuudeksi 0 tai 10 
prosenttia nettovarallisuudesta 
(katso aiheesta lisää tämän liit-
teen sivulla 14).

Valittu osuus koskee aina 
koko vuotta. 

Ansiotulosta kuolinpesä 
maksaa kunnallisveroa.

Kuolinpesä saa tehdä samat 

verovähennykset kuin vainaja 
olisi eläessään voinut tehdä.

Maataloutta harjoittavan 
kuolinpesän pitäminen jaka-
mattomana on yleensä edullis-
ta, jos osakkailla on huomatta-
vat ansiotulot muualta.

Osittainen jakaminen muut-
taa kuolinpesän verotusyhty-
mäksi vain jaetulta osalta.

Yhtymät ilmoittavat myös maa-aineksen myynnistä saadut tulot 
2Y-lomakkeella.

VERO-OHJEET

Tulot tasan puolisoille ellei muuta esitetä

Maatalouden pääomatulo- 
osuus jaetaan puolisoiden  
kesken niiden osuuksien  
mukaan, jotka heillä on maa
talouden nettovarallisuuteen.
Puolisoiden osuudet katsotaan 
yhtä suuriksi, mikäli muuta  
selvitystä ei ole tehty.
Maatalouden ansiotulo-osuus 
jaetaan yrittäjäpuolisoiden 

kesken heidän työ 
panostensa mukaisessa  
suhteessa. Työpanokset  
katsotaan yhtä suuriksi,  
ellei muuta selvitystä  
esitetä.
Yritystulon jakoa varten  
omistus ja työpanosten  
osuudet ilmoitetaan  
2lomakkeen kohdassa 4.

JOHANNES TERVO

Yhtymät laativat 2Y-lomakkeen 
kohtaan 2 Tuloverolaskelma sa-
maan tapaan selvityksen maa-
talouden tuloista ja menoista 
kuin muutkin maatalouden har-
joittajat.

Kohdassa 3 annetaan tiedot 
yhtymän osakkaista sekä kunkin 
osakkaan osuus yhtymän maa-
talouden varallisuudesta. Tässä 
kohdassa ilmoitetaan osakas-
kohtainen vaatimus pääomatu-
lo-osuudesta. 

Jos yhtymän jäsen ei esitä 
muuta vaatimusta, verottaja 
määrittää hänen pääomatulo- 
osuudekseen automaattisesti 20 
prosenttia nettovarallisuudesta.

Kohtaa 3 ei täytetä, jos tie-
doissa ei ole muutoksia aiem-
paan verrattuna tai poikkeavaa 
pääomatulo-osuutta ei vaadita.

Poistot selvitetään kohdas-
sa 4,katso erillinen juttu tämän 
liitteen sivulla 7.

Auton käytöstä tehdään sel-
vitys 2Y-lomakkeen kohtiin 5 
(maatalouden kalustoon kuulu-

va ajoneuvo) ja 6 (yksityistalou-
teen kuuluvien autojen käyttö 
maataloudessa). Erillinen juttu 
autokulujen ilmoittamisesta on 
tämän liitteen sivulla 7.

Selvitys maatalouden varois-
ta, myös yhtymän maatalouteen 
kuuluvista osakkeista, ja yhty-
män veloista annetaan kohdassa 
7.

Maa-aineksen myyntitulot ja 
niihin kohdistuvat tulonhankki-
miskulut yhtymä ilmoittaa koh-
dassa 8.

Jos maatalouden varallisuu-
teen kuuluvia arvopapereita 
on myyty vuoden 2018 aikana, 
niistä pitää tehdä ilmoitus 9A ja 
täyttää lisäksi kohtaan 9 niistä 
saadut luovutusvoitot.

Yhtymän maatalouteen koh-
distuvien velkojen korot jokai-
nen yhtymän jäsen vähentää 
omassa henkilökohtaisessa 
vero ilmoituksessaan.

Verottaja laskee viran puoles-
ta osakkaan osuuden yhtymän 

tulosta lomakkeilta 2Y ja 2C ja 
siirtää tiedot osakkaiden esitäy-
tettyihin veroilmoituksiin.

Verotusyhtymä ei saa erik-
seen esitäytettyä veroilmoitus-
ta, vaan esitäytetyt ilmoitukset 
tulevat vain yhtymän osakkaille.

On tärkeää, että yhtymän 
osakkaat tarkastavat huolelli-
sesti verohallinnon huhtikuussa 
postitettavat esitäytetyt lomak-
keet ja tekevät tarpeelliset kor-
jaukset.

Se mitä korkojen vähentämi-
sen jälkeen jää osakkaalle, on 
osakkaan tulo-osuus yhtymästä.

Tämä tulo-osuus jaetaan 
pääomatuloksi ja ansiotuloksi 
sen mukaan, mikä on osakkaan 
osuus yhtymän nettovarallisuu-
desta. 

Osakkaan maatalouteen 
kohdistuvat velat vähennetään 
hänen osuudestaan yhtymän 
netto varallisuuteen.

Mikäli yhtymän osakkaat teke-
vät yhtymän sisällä kaupat kes-
kenään esimerkiksi siten, että 
joku osakkaista luopuu osuudes-
taan ja yhtymä kuitenkin jatkaa 
yhtymänä, yhtymä ei verotuk-
sessa muutu toiseksi yhtymäksi.

Kauppa vaikuttaa kuitenkin 
yhtymäosuuksien keskinäiseen 
jakoon.

Mikäli osakas myy kiinteis-
tön, joka yhtymäverotuksessa 
on otettu huomioon hänen yh-
tymän käyttöön luovuttama-
naan pääomapanoksena, häntä 
verotetaan kiinteistön luovutus-
voitosta tuloverolain säännös-
ten mukaisesti hänen henkilö-
kohtaisessa verotuksessaan.

Verotusyhtymän poistopohja 
kasvaa toisen osakkaan kanssa 
tehdyn kaupan johdosta, jos ra-
kennuksiin, salaojiin ja muuhun 
vastaavaan vähennyskelpoiseen 
omaisuuteen kohdistuva osa 
kauppahinnasta on suurempi 
kuin tämän omaisuuden poista-
maton hankintameno.

Jos osakas myy osuutensa yh-
tymän irtaimistoon, myyntitulo 
on hänen maatalouden tuloaan.

Koneiden osalta tuloa muo-
dostuu vain, jos luovutushinta 
ylittää osakkaan koneosuuden 
menojäännöksen.

Ostava osakas saa vähentää ir-
taimiston hankintamenon oma-
na vähennyskelpoisena meno-
naan.

Jos jäljelle jäävät osakkaat os-
tavat yhteisesti yhden osakkaan 
osuuden esimerkiksi yhtymän 
karjaan, varastoihin ja pien-
kalustoon, koko yhtymälle syn-
tyy vähennyskelpoista hankinta-
menoa.

Jos yhtymä ostaa yhteises-
ti luopuvan osakkaan osuuden 
maatalouskoneista, menojään-
nöksen lisäystä syntyy vain, jos 
kauppahinta ylittää osakkaan 
osuuden menojäännöksestä.

Tappiollinen maatalouden 
puhdas tulo jaetaan osakkaille. 
Osakkaan tappio on vähennet-
tävissä seuraavina vuosina hä-
nen osuudestaan maatalouden 
tuloon.

Osakas voi myös vaatia, että 
tappio vähennetään hänen pää-
omatuloistaan tappiovuonna. 
Vaatimus esitetään esitäyte tyssä 
veroilmoituksessa.



25 000 euron verouhka säikäytti
TEKSTI: TERHI TORIKKA  KUVAT: SAARA LAVI
SASTAMALA

Väärinkäsitys arvonlisäveroilmoituksessa sekä ongelmat  
virheen korjaamisessa olivat tulla Juhani Äijälälle kalliiksi.



25 000 euron verouhka säikäytti
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Juhani Äijälä nauttii elämästä synnyinkodissaan 
Hollossa Rautaveden rannalla. Hän tekee polttopuut 
itse omasta metsästä.

Pitkään tilitoimistossa työskennellyt Antti Reku 
auttoi Juhani Äijälää selvittämään arvonlisävero
ilmoituksessa tapahtuneen väärinkäsityksen.

S
e näytti ihan tavalliselta kirjeeltä, 
Vero  hallinnosta. Sisältö sai kuitenkin 
87-vuotiaan Juhani Äijälän haukko-
maan epäuskoisena henkeään viime 
maaliskuussa. 

Kirjeessä  oli selvityspyyntö. Siinä  
uhattiin 25  000 euron arvio verolla. 

Vastaus aikaa oli kaksi viikkoa. Syy oli, että maa-
talouden arvonlisäveroilmoitus oli palautta matta.

”Ajattelin, että ei tämä voi olla totta, nyt menee 
kaikki päin helvettiä. Kyllähän tuollainen jo vaikut-
taa hermostoon. Pidän oikeudenmukaisuudesta, eikä 
tämä tuntunut siltä”, kuvailee virkeä eläkeläinen.

Äijälä asuu yksin kotitilallaan Hollossa, Sastama-
lan Karkussa. Tilan pellot ovat jo pitkään olleet vuok-
rattuina ulkopuoliselle ja isäntä itse keskittyy lähinnä 
polttopuiden tekoon sekä luonnon tarkkailuun.

Taustalla oli väärinkäsitys. Äijälä jätti viime vuonna 
arvonlisäverolomakkeen ensimmäistä kertaa palaut-
tamatta, koska palautusta olisi tullut metsätalouden 
hankinnoista vain muutama euro, kun tuloja ei ollut.

”Ajattelin, että lahjoi-
tan ne eurot valtiolle.”

Maaseudun Tulevai-
suuden veroliitteessä 
silmiin oli osunut otsik-
ko, jonka mukaan tyh-
jää lomaketta ei tarvit se 
pa lauttaa. Varsinaisessa 
teks tis sä kuitenkin ker-
rottiin, että ohje koskee 
vain metsä taloutta.

Äijälän omistaman 
tilan toiminnaksi oli 
vero rekisterissä mer-
kittynä yhä myös maa-
talous, koska hän ei ol-
lut sitä poistanut. 

Verovelvollisuuden laajuus ei näy auto maattisesti 
esi merkiksi lomakkeissa. Kun asia kas on rekisteröity 
arvon lisäverovelvolliseksi, ilmoitus on aina annettava.

Mikäli maataloudessa on kyse vain peltojen vuokra-
tuloista, on mahdollista, ettei peltojen omistaja ole 
alv-velvollinen. Hän voi kuitenkin halutessaan hakeu-
tua alv-velvolliseksi pellonvuokrauksesta, kertoo Liisa 
Punkkinen Verohallinnosta.

Muistutuksen alvlomakkeen palauttamisesta saa-
tuaan Äijälä postitti Verohallintoon lomakkeen, jon-
ka alareunaan hän kirjoitti lisätietoja. Hän ilmoitti 
siinä haluavansa erota alv-velvollisuudesta, koska 
maataloustoiminta tilalla oli päättynyt.

Silti toukokuussa saapui uusi kirje. Se oli päätös 
arvio veron käytäntöön panosta. Maksettavaksi mää-
rättyyn summaan oli jo lisätty myöhästymiskorotus. 
Loppusumma oli yli 27 500 euroa.

”Asia vei jo yöuniakin, mutta ajattelin kuitenkin, 
että kyllä tähän täytyy järjellinen ratkaisu löytyä”, 
Äijälä kertaa.

Avain tapauksen selviämiseen oli pitkään tilitoimistos-
sa työskennellyt tuttu. Antti Reku lupasi auttaa. Hän 
soitti ensin kirjeeseen merkittyyn valtakunnalliseen 
palvelunumeroon.

”Minulle kerrottiin, että kohtelu on tasapuolinen 
kaikille, jotka ovat laiminlyöneet ilmoituksen. 25 000 
euroa on vakioarvio, joka peritään, jos ilmoitus on teke-
mättä.”

Lasku olisi vain pitänyt virkailijan mukaan maksaa.
Reku otti kuitenkin vielä yhteyttä tuttuun vero-

virkailijaan. Hänen kauttaan asia ratkesi lopulta niin, 
että Äijälän lasku mitätöitiin. Maksettavaksi jäi vain 
runsaan sadan euron myöhästymismaksu.

”Oli se helpotus. Tuntui, kuin olisi jostain saanut 
25 000 euroa”, Äijälä hymyilee tyytyväisenä.

Virkailijan kanssa keskustellessa selvisi, että Juhani 
Äijälän ilmoitus erota alv-velvollisuudesta ei ollut re-
kisteröitynyt Verohallintoon. Paperilomake oli luet tu 

optisesti, eikä alareunaan kirjoitettua lisätekstiä no-
tee  rattu siksi mitenkään.

Maa- ja metsätalouden veroasioiden parissa työs-
kentelevä asiantuntija Juha Tynkkynen ProAgria 
Etelä- Suomesta ei ylläty kuullessaan tapauksesta.

”En yhtään ihmettele. Kaikenlaisia tilanteita pää-
see nykyään syntymään.”

Tynkkynen on tehnyt maatilojen kanssa useita 
oikaisu vaatimuksia esimerkiksi uupumustapauksissa.

”Kyllä niitä saadaan korjattua ja selvitettyä, mutta 
myöhästymiskuluja jää maksettavaksi.”

Kynällä tehtäviin ilmoituksiin liittyy Tynkkysen mu-
kaan riski, sillä kaikki lomakkeeseen kirjoitettu tieto ei 
mene perille.

”Inhimillinen puoli puuttuu, henkilökohtaista pal-
velua ei enää juuri saa.”

Asiantuntija kuvailee sähköisiä järjestelmiä käte-
viksi, mutta jatkuvaan muutokseen liittyy myös han-
kaluutta. 

”Kaikilla ei ole pankkitunnuksia, joilla pääsisi säh-
köisiin järjestelmiin, vaikka saisi apuakin. Jo paperi-
lomakkeen etsiminen verkosta ja tulostaminen voi 
tuottaa hankaluuksia.” 

Juhani Äijälä erosi sotkun yhteydessä toistaiseksi koko-
naan arvonlisäverorekisteristä, vaikka asia selvisikin.

”Tämä tuntui kohtuuttomalta, kun on kymmeniä 
vuosia hoitanut asiansa mallikkaasti. Vanha sanonta 
’ensin tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan’ kääntyi täs-
sä toisinpäin. Liityn sitten takaisin, jos tulee isompi 
metsä kauppa tehtäväksi.”

”Asia vei jo 
yöuniakin,  
mutta ajattelin 
kuitenkin,  
että kyllä  
tähän täytyy  
järjellinen  
ratkaisu löytyä.”
JUHANI ÄIJÄLÄ

VERO-OHJEET



19

Maaseudun Tulevaisuus 2019

Puuttuvan  
ilmoituksen  
palautus määrä  - 
ajassa pelastaa

Arvonlisäveroilmoitus jää 
vuosittain tekemättä lähes 
10 000 alv-velvollisella. Ilmoi-
tuksen puuttumisesta seuraa 
automaattisesti kolmen viikon 
kuluttua ilmoitusajan päätty-
misestä selvityspyyntökirje, 
johon annetaan vastausaikaa 
kaksi viikkoa.

”Viime maaliskuussa vuosi- 
ilmoittajien selvityspyyntö-
kirjeitä lähti noin 9  600”, 
kertoo Liisa Punkkinen 
Vero hallinnosta.

Kirjeessä uhataan arvio-
verolla, jonka summa mää-
räytyy toiminnan luonteen ja 
vero kausitiedon mukaan. 

Maataloudessa ilmoitus 
tehdään usein kerran vuo dessa 
ja arvioverona käytetään maa-
taloudenharjoittajan minimi-
arviota. Viime vuonna se oli 
25 000 euroa.

”Se voi tuntua joissain ta-
pauksissa suurelta, palautetta 
on tullut.”

Noin kaksi kolmasosaa tapauk-
sista selviää vastausajan aika-
na. Helpoin tapa selvitä ilman 
arvioveroa on toimittaa puut-
tuva ilmoitus.

Ilmoitus tulee antaa, vaik-
ka toimintaa ei olisi ollut lain-
kaan verokaudella. Jos toimin-
ta on päättynyt, on annettava 
lopettamisilmoitus rekiste-
ristä poistamiseksi, Punkki-
nen kertoo.

Ilmoitukset toivotaan vai-
vattomuudella perustellen 

ensi sijaisesti sähköisiä kana-
via pitkin, mutta myös paperi- 
ilmoitus kelpaa. Siinä tärkein-
tä on, että lomake on oikea, ja 
siihen merkityt y-tunnus ja 
vuosiluku, jota ilmoitus kos-
kee, on oikein merkitty. Näin 
tiedot kohdistuvat oikein opti-
sessa lukujärjestelmässä.

”Niillä pääsee jo pitkälle. 
Jos tietoja puuttuu, lomake 
menee selvittelyn työjonoon 
ja etenee virkailijan käsiteltä-
väksi. Tällöin selvityspyyntö 
voi lähteä, vaikka lomake olisi 
toimitettu.”

Punkkisen mukaan opti-
nen luku toimii pää asiassa 
hyvin. Joissakin yksittäis-
tapauksissa tietojen kohdista-
minen on kuitenkin hankalaa, 
eivätkä lisätiedot aina kohdis-
tu oikein.

Noin kolmannes selvitys-
pyynnön saaneista saa huhti-
kuussa arvioveropäätöksen. 

”Jos sitä ei maksa, velka 
etenee nopealla aikataululla 
muistutuskirjeiden jälkeen 
perintään ja ulosottoon”, 
Punk kinen kertoo.

Mikäli summan maksaa 
mutta todellinen alv-velka on 
pienempi, pitää antaa puut-
tuva arvonlisäveroilmoitus 
oikeilla luvuilla arviomäärän 
poistamiseksi. 

Arvonlisäverorekisteristä 
voi erota, jos toiminta on la-
kannut tai myyntiä ei ole yli 
10 000 euron arvosta. Toimin-
nan lopettamisilmoitus on 
tehtävä Y6-lomakkeella.

TERHI TORIKKA

Arvonlisäveroilmoitus on maataloudessa tehtävä,  
vaikka tuloja ei olisi.
Mikäli ilmoitusta ei tee, uhataan arviolla,  
joka voi olla jopa 25 000 euroa.
Helpoimmin uhasta selviää tekemällä puuttuvan ilmoituksen.
Oman asemansa Alv-rekisterissä voi tarkistaa  
Verohallinnosta tai ytj-rekisteristä: www.ytj.fi.
Alv-rekisteristä voi erota, jos toiminta on loppunut 
tai myyntiä ei ole yli 10 000 euron arvosta.

Ilmoituksen unohdus voi tulla kalliiksi

Arvioverolla  
uhkaaminen järkytti  
säntillistä isäntää pahasti.

VERO-OHJEET

Verohallinnossa paperilomakkeet luetaan optisesti, joten  
Juhani Äijälän kirjoittamaa lisätekstiä ei otettu huomioon.
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Kaikki puun  
tuottamisesta ja  
korjuusta aiheutuneet  
menot ovat vähennys
kelpoisia. Niiden on  
perustuttava tositteisiin.

Metsänomistajan 2C-verolomake täytetään 
edellisvuosien tapaan. Metsätalouden kirjan
pitoon kertyneet menot (kohta 7) kannattaa 
ilmoittaa joka vuosi, vaikka 
tuloja ei olisi tullutkaan. Jos 
metsätalou den tuloja ei ole 
vuonna 2018 ollut, ilmoitetut 
menot alentavat muuta vero
tusta.

Kaikki puun tuottamisesta 
ja korjuusta aiheutuneet menot ovat vähennys
kelpoisia. Metsätalouden menojen on perus
tuttava tositteisiin. Jos jostakin menosta on 
jäänyt kuitti saamatta, se kannattaa pyytää 
jälki käteen.

Vähäisissä menoissa tositteeksi kelpaa myös 
metsänomistajan muistiinpanoihinsa laatima 
oma selvitys.

Kaikenlaiset palkkausmenot kirjataan 
 lomakkeen kohtaan 7.1. Metsätöissä aherta
neen, verovuonna 15 vuotta täyttäneen lapsen 
palkan saa vähentää, mutta se ei saa olla kor
keampi kuin vieraalle henkilölle maksettava 
palkka.

Myös palkan sivukulut hyväksytään. Niitä 
ovat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut ja työ
suhteeseen liittyvät työeläke, tapaturma ja 
työttömyysvakuutusmaksut.

Sen sijaan itsenäiselle yrittäjälle ja metsän
hoitoyhdistykselle maksetut korvaukset vä
hennetään metsätalouden muina menoina ve
rolomakkeen kohdassa 7.3.

Listausta muista samaan kohtaan 7.3 kirjat
tavista menoista on viereisellä sivulla.

Puun tuottamiseen ja korjuuseen liittyvät mat
kakulut merkitään verolomakkeen kohtaan 7.2. 
Esimerkkejä vähennyskelpoisista matkoista on 
ohessa.

Verottaja suosittelee pitämään oman auton 
metsätalouskäytöstä ajopäiväkirjaa, josta käy 
ilmi matkan ajankohta, kohde, tarkoitus ja kilo
metrimäärä.

Muistiinpanoissa matkakulut kirjataan 
omaan sarakkeeseensa. Oman auton metsä
talouskäytöstä aiheutuvana menona voi vuo
delta 2018 vähentää 0,25 euroa kilometriä koh
den.

Jos metsätaloudessa käytetään moottori
kelkkaa tai mönkijää, näiden metsätalouskäy
töstä aiheutuneet kulut vähennetään pääsään
töisesti käyttötuntien perusteella laskettuna 
osuutena niiden kokonaiskuluista.

Sama koskee traktorin metsätalouskäyttöä.
Jos muuta selvitystä ei ole, kuluiksi voi

daan arvioida moottorikelkasta ja mönkijästä 
14 euroa käyttötunnilta ja traktorista 11 euroa 
käyttö tunnilta.

Jos traktoria käytetään puutavaran kulje
tukseen, kulut arvioidaan Hankintatyön arvo 
taulukossa sivulla 23 esitettyjen puutavara
lajikohtaisten konekustannusten mukaan. Jos 
traktori kuuluu maatalouden kalustoon, maa
talouden verotuksessa tulee tehdä vastaava 
tulou tus.

Omalle metsätilalle suuntautuvista matkois
ta ei saa vähentää päivärahaa. Muista, esimer
kiksi koulutusmatkoista, voi vuodelta 2018 
kirjata kohtaan 
7.2 päiväraha
vähennyksenä 28 
euroa, jos matka 
on kestänyt yli 
kymmenen tun
tia. Jos matkan 
kesto on yli kuusi 
tuntia, vähennys 
on 15 euroa. Mat
kakohteen pitää 
sijaita vähintään 15 kilometrin päässä.

Ulkomaille suun tautuvista ammattimat
koista metsätalouden harjoittaja saa tehdä 
tavan omaisen, maakohtaisen verovapaan 
päivä rahan suuruisen vähennyksen.

Kuolinpesän tai verotusyhtymän maksamat 
vero vapaat matkakustannusten korvauk
set ovat vähennyskelpoisia vuosimenoja 
(palkkaus menoja) kuolinpesän tai verotus
yhtymän pääomatulojen verotuksessa.

Kuolinpesä tai verotusyhtymä voi matka
laskun perusteella maksaa osakkailleen vero
vapaita korvauksia kuitenkin vain matkoista, 
jotka osakas tekee muualle kuin kuolin pesän 
tai verotusyhtymän metsään.

Jos osakkaat eivät ole laskutta neet metsä
talou den matkakustannuksista kuolinpesää 
tai verotusyhtymää, voidaan tällaiset matkaku
lut vähentää 0,25 euron kilometri korvauksen 
mukaan kuolinpesän tai verotusyhtymän 
metsä talouden pääoma tuloista.

TEKSTI: HELI VIRTANEN
KUVITUS: JUKKA PASONEN

metsä
eläke

vakuutus

LuotonvarausLainannosto

PANKKI

JÄSENMAKSU
vuodelle 2019

Salomaanmetsänhoitoyhdistys

kee e 23. taaam
m

iiikuu
u

taaa

7766 %

111222000033

Menot alvilla vai ilman?

Arvonlisäverovelvollinen 
metsänomistaja kirjaa  
tuotantopanosten hinnat  
ilman arvonlisäveron osuutta.
Sellainen metsänomistaja, 
joka ei ole arvonlisävero

velvollinen, kirjaa hinnat  
arvonlisäveroineen.
Pakollisen arvonlisä-
vero velvollisuuden raja  
kulkee 10 000 euron  
liikevaihdossa.

Ole tarkkana kuittien kanssa
Metsänomistajalla pitää olla metsätalouden 
menoista kuitti tai selvitys, jos meno kirjataan 
verovähennykseksi. Menot vähennetään yleen
sä sinä vuonna, kun ne on maksettu.

Kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, vaan ne 
säilytetään omissa muistiin panoissa. 

Omia muistiinpanoja liitteineen on säilytet
tävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä 
lukien. Vuoden 2018 kuitit on siis säilytettävä 
vuoden 2024 loppuun. Verottaja voi tarvittaes

sa pyytää kirjan pitoa nähtäväksi. Kaikista kui
teista ei käy selville, miten kulu liittyy metsä
talouteen. Siinä tapauksessa asiaa kannattaa 
tarkentaa omiin muistiinpanoihin.

Ota huomioon, että joistain kuiteista teksti 
häipyy ajan kuluessa. Sellaisista kuiteista on 
syytä ottaa valokopio. 

Jos metsätalouskäytössä on moottorikelkka 
tai mönkijä, niillä ajamisesta on pidettävä erik
seen kirjaa.

Oman auton  
metsä talous
käytöstä  
voi vähentää  
0,25 euroa kilo
metriä kohden.

Metsätalousmenot kannattaa  ilmoittaa vuosittain
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Jotkut käyttävät dronea eli kuvauskopteria  
metsän taimettumisen tai lumi- ja myrskytuhojen 
seurantaan.

Jos yli puolet dronen kokonaiskäyttöajasta on  
metsätalouden veronalaisen tulon hankintaan tai 
säilyttämiseen tähtäävää käyttöä, drone on  
mahdollista liittää metsätalouden kalustoon.

Trafi on tosin kysyttäessä määritellyt edellä  
mainitun dronen käyttötarkoituksen lentotyöksi. 
Määritelmästä taas seuraa, että dronen lennättäjältä 
vaaditaan muun muassa toimijailmoituksen  
tekemistä ja vastuuvakuutuksen hankkimista.

”Siksi droneja liitetään metsäkalustoon entistäkin 
harvemmin, ja useimmat droneja hankkineet  
metsänomistajat lennättävät niitä harrastuksena  
ilman velvoitteita”, ylitarkastaja Kari Pilhjerta  
Verohallinnosta arvioi. 

Jos drone kaikesta huolimatta kuuluu metsä-
talouden kalustoon, veromuistiinpanoissa pitää  
selvittää dronen metsäkäyttötunnit tarvittaessa 
metsäkuvioittain sekä kokonaiskäyttötunnit.  
Silloin sen hankintameno on mahdollista vähentää 
metsätalouden pääomatulojen verotuksessa  
poistoina ja muutkin sen käyttöön liittyvät maksut 
ovat vähennyskelpoisia.

Käytätkö dronea?

n Leimikon suunnittelu
n Puukaupan teko
n Puunkorjuun valvonta
n Puutavaran mittaus
n Korjuujälkien tarkastus
n Metsäkoneen varaosan nouto 

Vähennyskelpoisia metsämatkoja

Kohtaan 7.3 (muut vuosimenot) hyväksyttäviä menoja 
ovat esimerkiksi
n metsätaloustyöt, joissa metsänomistaja ei toimi itse

työnantajana. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseltä, 
metsäyhtiöltä tai yrittäjältä tilatut uudistusalojen 
istutukset, taimikonhoidot, pystypuiden karsinta, 
lannoitus, lentoruiskutus, puun korjuu, koneellinen 
kylvö, kantokäsittely tai maanmuokkaus

n tarvikemenot, kuten lannoitteet, taimet, siemenet ja 
työvarusteet

n moottorisahan, raivaussahan, traktorin ja muiden 
metsätaloudessa käytettyjen koneiden polttoaine-, 
voiteluaine- ja korjausmenot

n metsätalouden sähkömenot
n pienkaluston, kuten reppuruiskun, karsintavälineiden,

vesureiden ja kirveiden, hankintamenot. Pienkalustoon
kuuluvat välineet, joiden hinta on enintään 200 euroa.
tai käyttöikä enintään kolme vuotta

n metsätalouden rakennusten, teiden ja ojien 
kunnossapitotyöt ja -tarvikkeet

n metsävakuutus
n metsänhoitoyhdistyksen ja muiden alan yhdistysten 

jäsenmaksu
n pakolliset eläkevakuutukset
n tiemaksut
n metsänhoitoyhdistysten, metsäkeskusten ja muiden 

palveluntarjoajien toimitusmaksut, suunnittelu- ja 
neuvontapalkkiot ja metsäsuunnitelman ylläpitomaksut

n metsätalouden tietokoneohjelmien ja kirjanpito-
välineistön hankintamenot

n veroilmoituksen laadintapalkkio
n ammattilehtien tilausmaksut
n it-, puhelin- ja postitusmenot
n koulutustilaisuuksien osallistumismaksut sekä metsäalan

näyttelyjen ja messujen pääsyliput
n metsätalouteen otettujen lainojen luotonvarausprovisiot

ja muut lainannostokulut
n puunmyyntisaatavan kauppaan liittyvät pankin 

veloittamat kulut ja mahdollinen pankille 
palautettava kauppahinnan osa

Hyväksyttäviä metsämenoja

n Lumi-, myrsky- ym. tuhojen
tarkastus sekä taimikoiden
kevät- ja syystarkastus

n  Istutus ja kylvö
n  Taimikon raivaus
n  Pystykarsinta

n Hankintapuun valmistus
n Tarvikkeiden ja työvoiman 

kuljetus
n  Koulutustilaisuuteen osallistuminen
n Metsätalouden tulonhankintaan

liittyvä näyttely- tai messumatka

Metsätalousmenot kannattaa  ilmoittaa vuosittain



22

Maaseudun Tulevaisuus 2019

VERO-OHJEET

Metsätaloustulot ilmoitetaan    aina ilman arvonlisäveroa
Puun myyntitulot 
ja pankin maksama  
puunmyynti
saatavan  
kauppahinta ovat 
metsätalouden 
pääomatuloja.

2C-vero lomakkeen kohtaan 1 
kirjataan puun 
myyntitulot: 
kaikki pysty- 
ja hankinta-
kaupoista ja 
suoraan koti-
talouksille 

myydyistä polttopuista ja joulu-
kuusista saadut tulot. Myös 
puukauppojen bonukset on il-
moitettava myyntitulona.

Osa puunostajista tarjoaa 
puukaupan rahoituspalveluita, 
joilla suuren osan puukauppa-
rahoista saa muutamassa päi-
vässä tilille, vaikka korjuu olisi 
vasta myöhemmin. Tämäkin 
pankin maksama puunmyynti-
saatavan kauppahinta on pysty-
kauppatuloa (kohta 1.1.).

Hankintakauppojen ilmoit-
tamisesta (kohdat 1.2 ja 2) on 
erillinen ohje tämän aukeaman 
alalaidassa.

Myyntitulot kirjataan ilman 
arvonlisäveroja. Puun ostajan 
toimittamaa ennakonpidätys-
tä ei vähennetä ilmoitettavasta 
summasta. Vuoden 2018 vero-

HELI VIRTANEN

Esimerkkejä puunmyyntitulojen ilmoittamisesta verottajalle
Ostaja 1

*

*

*

Ilmoitetaan 2C:llä

Ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella

Tilille maksettava summa = puutavaran arvo ilman alv:tä + alv – ennakonpidätys

Ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksellaIlmoitetaan 2C:llä

Ostaja 2

Varauksella  
voi tasoittaa  
veron maksua
Metsätalouden varaukset il-
moitetaan kohdissa 5.2, 5.3 ja 
6.1. 

Varaus kannattaa tehdä, 
jos puuta myydään harvoin 
tai omistajana on kuolinpesä. 
Näin hakkuun jälkeisinä vuo-
sina aiheutuvat tappiot eivät 
pääse vanhenemaan.

Ilmoittamalla osan pää-
omatuloista varauksiin veron-
maksua voi siirtää myöhem-
mille vuosille.

Menovaraus (kohta 5.2) saa 
olla enintään 15 prosenttia 
metsätalouden yhteenlaske-
tuista pääomatuloista. 

Pääomatulosta vähen-
netään ensin mahdollisen 
hankinta työn arvo (kohta 2) 
sekä metsä vähennyksen mää-
rä (kohta 5.1).

Tuhovarauksen (kohta 5.3) 
voi tehdä, jos on saanut metsä-
tuhon vuoksi vakuutus- tai va-
hingonkorvausta. 

Tuhovaraus voi olla enin-
tään tuhoutuneen metsän uu-
distamismenon suuruinen. 

Muistiinpanoihin liitetään 
luotettava selvitys näiden uu-
distamismenojen määrästä.

Meno- ja tuhovaraukset pi-
tää tulouttaa (kohta 6.1) nel-
jän vuoden aikana varauksen 
teon jälkeen. Entisten Oulun 
ja Lapin läänien alueella aikaa 
on kuusi vuotta.

Ne edellisten vuosien va-
raukset, joita ei vielä tuloute-
ta, tulee merkitä lomakkeen 
kääntöpuolelle taulukkoon IV 
(kohdat 21 ja 22).
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Hankintahakkaaja 
laskee itse työnsä arvon

Jos metsänomistaja tai hänen 
perheenjäsenensä on itse kor
jannut puuta myytäväksi met
sästä, myyntitulo ilmoitetaan 
hankinta kauppana veroilmoi
tuksen kohdassa 1.2 ja työn arvo 
kohdassa 2. 

Hankintatyön arvo vero
tetaan puunkorjuun tehneen 
henkilökohtaisena ansiotulona.

Ensimmäisten 125 kuuti
on teko on verovapaata tuloa. 
Vero vapaus on maatilakohtai
nen. Metsäverotuksessa yhdeksi 
maatilaksi luetaan yleensä sa
massa kunnassa sijaitsevat tilat, 
jotka muodostavat yhtenäisen 
tilakokonaisuuden. Metsä tila on 
yksi maatilan m uoto.

Jos hankintakaupan koko 
ylittää 125 kuutiota, osa han
kintatyöstä kannattaa ajoittaa 
syksylle ja osa seuraavan vuo
den keväälle. Näin metsänomis
taja pystyy hyödyntämään 125 
kuutio metrin verovapauden mo
lempina vuosina.

Veronalaista hankintatyötä ovat 
puutavaran valmistus ja kul jetus. 
Näistä töistä aiheutuneet menot 
(esimerkiksi koneiden poistot, 
kor jaus ja kunnossapito menot 
sekä polttoaineet) kohdistuvat 
metsä talouden pääomatuloon 
ja ne kirjataan muistiinpanoissa 
metsätalouden vuosimenoihin 
veroilmoituksen kohtaan 7.

Metsänomistajan pitää laa
tia muistiinpanoihinsa laskelma 
hankintatyön arvosta. Laskel

TEKSTI: HELI VIRTANEN
KUVITUS: JUKKA PASONEN

Hankintatyön arvo
Puutavaralaji Työn arvo Konekustannus

KuljetusValmistus Kuljetus
Euroa/m3

Mäntytukki
Mäntykuitu
Kuusitukki
Kuusikuitu
Koivutukki
Koivukuitu
Energiapuu (kokopuu)
Halot ja klapit
Haketus
Hake

Ellei puutavaralajista ole selvitystä, käytetään konekustannuksen
kuljetuksen korjauseränä 3,89 €/m3.

5,54
12,77

7,13
13,37

5,26
11,82

7,88
26,78

4,18

2,17
2,24
2,20
2,38
2,49
2,62
4,09
2,62

2,62

3,26
3,37
3,29
3,57
3,74
3,93
6,14
3,93

3,93

Lähde: Verohallinto

 

Metsätaloudessa puuta ei 
välttämättä myydä joka 
vuosi. Silloin verotettavaa 
pääomatuloakaan ei kerry.
Menoja on yleensä vuosit
tain, ja ne kannattaa aina 
kirjata veroilmoitukseen.
Kun metsätalouden  
tulot ovat pienemmät  
kuin menot, syntyy 
metsä talouden alijäämää. 
Alijäämä vähennetään 
verovelvollisen muista 
pääomatuloista. Jos  
sellaisia ei ole, se  
vähennetään ansio
tulojen veroista alijäämä
hyvityksenä. Silloin  
vähennys on 30 prosenttia 
alijäämän määrästä.  
Vähennykset huolehditaan 
verotoimistossa  
automaattisesti.
Verosta tehtävä vähennys  
on enimmillään 1 400  
euroa puolisoa kohti.  
Vähennystä korotetaan 
400 eurolla yhdetä  
alaikäisestä lapsesta 
ja 800 eurolla, jos  
lapsia on vähintään kaksi.
Jos alijäämä on niin suuri,  
ettei sitä voida koko
naan vähentää muista 
pääomatuloista ja ansio
tulojen veroista alijäämä
hyvityksenä, vahvistaa 
verottaja alijäämästä ja 
metsätalouden koroista 
pääomatulolajin tappion. 
Sen saa vähennetyksi  
seuraavan kymmenen 
vuoden aikana kertyvistä 
pääomatuloista.

Etkö tehnyt  
puukauppaa?

Metsätaloustulot ilmoitetaan    aina ilman arvonlisäveroa
Omasta metsästä
otetun puun arvo*
Puutavaralaji Euroa/m3

Lähde: Verohallinto

Mäntytukki
Kuusitukki
Koivutukki
Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Polttohakkeen (ranka-
hakkeen) kantoraha-arvona
voidaan käyttää 1,70 e/m3
tai 0,68 e/irto-m3.

50
51
38

9
11
10

*maatalouden käyttöön

Metsätalouden sivutulot 
ilmoitetaan maatalouden 
tuloina verolomakkeella 2.
Niihin lasketaan  
esimerkiksi puun  
pienimuotoisesta  
jatko jalostuksesta,  
kuten sahauksesta,  
saatavat tulot  
(lomakkeen ensimmäiselle  
sivulle kohtaan 4) sekä 
metsästysmaiden ja  
tuulivoimaloiden vuokrat 
(kohtaan 11).
Jos metsänomistaja  
ostaa ulkopuoliselta puuta 
ja myy sitä polttopuuna, 
saatu myyntitulo on maa
talouden tuloa ja puiden 
ostohinta vastaavasti 
maatalouden menoa.

Tuliko sivutuloja?

lomakkeeseen tulee kirjata 
tulot, jotka metsänomistaja 
on saanut 1.1.–31.12.2018. Jos 
puukaupan maksut ajoittuvat 
usealle vuodelle, niistä ilmoite
taan se osa, joka on tullut tilille 
vuonna 2018.

Erittelyt arvonlisäveron ja 
ennakonpidätyksen osuuksista 
löytyvät puunostajan toimitta
masta maksutositteesta. 

Kaksi erilaista tositetta ja 
ohje niiden tulkitsemiseen ovat 
ohessa.

Metsätalouden vakuutus kor
vauk set ilmoitetaan kohdassa 
3.1. Korvaussummasta ei vähen
netä vakuutusyhtiön tekemää 
ennakonpidätystä.

Valtion varoista maksetut 
hirvivahinkokorvaukset ilmoi
tetaan tuloksi kohdassa 3.2.

Kohtaan 3.3 kirjataan valtion 
ja kunnan varoista maksetut tuet 
ja avustukset, joista tavanomai
sin on kestävän metsätalouden 
rahoituslain mukainen kemera
tuki.

Puun oma käyttö ilmoitetaan 
kohdassa 4. Maatalouden ja 
yksi tyistalouden käyttöön (koh
dat 4.1 ja 4.3) otetun puutavaran 
arvon voi tarkistaa oheisesta 
taulukosta.

Elinkeinokäyttö kohdassa 
4.2 tarkoittaa muuhun elinkei
noon kuin maatalouteen käy
tettyä puuta. Silloin puun arvo
na käytetään käypää arvoa eli 
hankinta kauppahintaa.

Tässä kohdassa ei ilmoiteta 
asunnon lämmittämiseen käy
tetyn puutavaran arvoa. Omaan 
käyttöön otettu puu on vero

vapaata, ja siksi myöskään sen 
tekemisestä aiheutuneet menot 
eivät ole vähennyskelpoisia.

Jos omaa puuta on käytet
ty maatalouden tai muun elin

keinon tuotantorakennuksiin, 
sovelletaan hiljaista kuittausta.

Sen mukaisesti puun arvoa ei 
merkitä tuloksi kohtaan 4, mut
ta sitä ei voi myöskään vähen
tää näiden elinkeinojen vero
tuksessa.

Omaan käyttöön otetun puun 
ohella metsästä kerättyjen mar
jojen, sienien ja vastaavien ke
räilytuotteiden arvo ja myynti
tulo ovat verovapaata tuloa, jota 
ei tarvitse ilmoittaa.

Muut pääomatuloksi luettavat 
erät merkitään kohtaan 6.

Kohtaan 6.1 merkitään edel
lisvuosina tehdyt varaukset, jot
ka nyt puretaan.

Kohtaan 6.2 sopivat esimer
kiksi metsäyhtiön tai naapurin 
maksamat korvaukset tien tai 
varastopaikan käytöstä.

massa voi käyttää apuna oheisen 
taulukon lukuarvoja. Ne löytyvät 
myös veroilmoituksen täyttö
ohjeesta. Myös muita arvoja voi
daan käyttää, jos ne ovat perus
teltuja. Työn arvo tarkoittaa sitä, 
mitä vieraalle pitäisi maksaa 
samas ta urakasta. Jos korjatta
vana on ollut myrskypuita, työn 
arvo on varmasti korkeampi 
kuin tavanomaisessa hakkuussa.

Kuitu ja tukkipuun lisäksi 
hankintatyön arvoa voi syntyä 
kokopuuna korjattavan energia
puun, halkojen, pilkkeiden, hak
keen ja joulupuiden myynnistä.

2Clomakkeen toisen sivun ylä
reunassa pyydetään työntekijä
kohtainen selvitys vuoden 2018 
hankintatyöstä. 

Muistiin panojen laskelman 
yhteenvetotiedot siirretään tä
hän taulukkoon. Yhteenlasket
tu hankintatyön arvo siirretään 
edelleen lomakkeen ensimmäi
selle sivulle kohtaan 2.

Jos hankintapuun valmistus tai 
kuljetus on teetetty ulkopuoli
sella henkilöllä, metsänhoito
yhdistyksellä tai yrittäjällä, han
kintatyön arvoa ei synny.

Silloin tekijän laskuttamat 
kulut ilmoitetaan muina vuosi
menoina veroilmoituksen koh
dassa 7.3. Tulot ilmoitetaan 
kuitenkin hankintakauppana 
kohdassa 1.2.

Jos hankintatyötä on tehnyt 
useampi henkilö, hankintatyön 
arvo ja verovapaa osuus jaetaan 
tekijöiden kesken heidän teke
mänsä työmäärän mukaisesti.

Tehty hankintatyö ilmoite
taan lomakkeen takasivulla sinä 
vuonna, jolloin työ on tehty. 
Näin tehdään, vaikka puutava
ran luovutus ja maksu tapahtui
sivat vasta seuraavana vuonna. 

Tällaisessa tapauksessa han
kintatyön arvoa ei siirretä vero
lomakkeen kohtaan 2 vielä teko
vuonna, vaan vasta sitten, kun 
puista on saatu maksu.
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Metsävähennys helpottaa
puunmyyntitulojen veroa
Metsänomistaja 
saa vähentää  
enintään 
60 prosenttia  
metsän hankinta
menosta metsä
vähennyksenä.

Metsävähennystä kysytään 
2C-lomakkeen kohdassa 5.1, 
mutta sen yksityiskohtainen 
ilmoitus tulee laatia kääntö-
puolen taulukkoon III. Sähköi-

sessä ilmoituk-
sessa kohdan 

III metsä-
vähennys 
siirtyy auto-
maattisesti 

kohtaan 5.1.

Metsävähennykseen oikeu-
tetun metsänomistajan pitää 
täyttää seurantataulukko, vaik-
ka vähen nystä ei hyödynnettäi-
sikään vuonna 2018.

Metsävähennykseen ovat 
oikeu tettuja luonnolliset henki-
löt, kuolinpesät, verotusyhtymät 
ja yhteismetsät. Osakeyhtiöillä 
ei ole oikeutta metsävähennyk-
seen.

Metsävähennysoikeuden enim-
mäismäärä on 60 prosenttia 
metsän hankintamenosta.

Jos tilan hinta on ollut 
100  000 euroa, siltä saa myy-
dä puuta 60  000 euron edestä 
vero vapaasti.

Vuotuinen metsävähennys 
saa olla korkeintaan 60 prosent-
tia kyseisenä vuotena saaduista 
pääomatuloista ja sen pitää olla 
vähintään 1 500 euroa. 

Metsävähennys on metsän-
omistajakohtainen, ei tilakoh-

tainen. Metsävähennyksessä 
huomioitavien tulojen pitää 
olla peräisin niiltä metsäkiin-
teistöiltä, jotka ovat metsä-
vähennyskelpoisia.

Metsävähennyspohjaan (tau-
lukon III kohta 14) merkitään 
60 prosentin osuus metsän 
hankinta menosta.  

Hankintamenoon lasketaan 
mukaan kauppakirjan laadinta-
kulut, kaupan välityspalkkio, 
lainhuudatuskulut, varainsiirto-
vero sekä lohkomis- ja rajan-
käyntikulut. Jos tilalla on esi-
merkiksi kesä mökki, sen osuutta 
ei lasketa mukaan. 

Jos olet perinyt tai saanut 
lahjaksi metsää, saat siirtää vä-
hennysoikeuden itsellesi, jos 
sitä on jäänyt edelliseltä omista-
jalta käyttämättä.

Aikaisemmin käytetty metsä-
vähennys (kohta 15) löytyy 

HELI VIRTANEN 

Metsävähennyksen ehdot
Metsä on ostettu normaalisti, 
vaihdettu tai ostettu lahjan
luonteisella kaupalla vuoden 
1992 jälkeen.
Metsästä on kertynyt vuonna 
2018 vähintään 2 500 euroa 
tuloja (puukaupat, korvaukset, 

tuet ja omaan käyttöön otetun 
puun arvo yhteensä).
Muistiinpanoissa on selvitys 
siitä, että pääomatulot ovat 
vähennykseen oikeutetuilta 
tiloilta (liitteenä esimerkiksi 
puukaupan kauppakirja).

Poistojen
enimmäismääriä

Poisto enintään

Koneet ja laitteet 25 %
Rakennukset 10 %
Metsäojat ja -tiet 15 %

Lähde: Verohallinto

Isot koneet, tiet  
ja ojat poistoihin
Sellaiset hankinnat ja investoin-
nit, joiden hinta on yli 200 euroa 
ja todennäköinen taloudellinen 
käyttöikä yli kolme vuotta, il-
moitetaan kohtaan 8 kirjatta-
vina poistoina. Metsätalouden 
tyypillisiä poistoja ovat metsä-
tie- ja ojitushankkeet, traktorit, 
mönkijät ja klapikoneet.

Metsänomistaja voi tasata 
verotustaan tekemällä poistot 
pienempinä tai jättämällä ne 
tekemättä sellaisina vuosina, 
jolloin metsätaloudesta ei ole 
tullut tuloja.

Se, miten monta prosenttia 
hankintahinnasta saa yhtenä 
verovuonna korkeintaan pois-
taa, riippuu millaisesta hankin-
nasta tai investoinnista on kyse 
(katso taulukko ohessa).

Poistoja aletaan tehdä hyö-
dykkeen käyttöönottovuonna.

Verolomakkeelle siirretään 
vain yhteenvedot. Muistiinpa-
noihin pitää kirjata jokaisen 
hyödykkeen osalta erikseen, 
mikä määrä hankintamenoa on 
vielä poistamatta, nyt tehtävän 
poiston suuruus ja menojään-
nös poiston jälkeen.

Jos kone on myyty kesken vuo-
den, siitä ei voi enää tehdä pois-
toa. Luovutetun hyödykkeen 
menojäännös merkitään koh-
taan 8.3. Lisäksi luovutusvoitto 

tai -tappio ilmoitetaan verotta-
jalle erillisellä lomakkeella 9.

Jos tilalla on luovuttu esi-
merkiksi maataloudesta, voi-
daan kone kalustoa siirtää 
maatalouden verotuksesta 
metsä verotukseen. 

Tällaisen koneen meno-
jäännös eli sen poistamaton 
hankinta meno siirretään sellai-
senaan metsätalouden meno-
jäännökseksi.

Koneen saa kirjata metsä-
talouden poistoihin, jos metsä-
talouskäytön osuus on vähintään 
50 prosenttia. 

Jos metsätalouden kalustoon 
kirjattua konetta on käytetty 
muualla kuin metsätalou dessa, 
käytön arvo tulee ilmoittaa 
menokorjauksena veroilmoituk-
sen kohdassa 10.

Kohdassa 9 ilmoitetaan sel-
laiset maatalouden tai elinkei-
notoiminnan kirjanpidossa 
näkyvät menot, jotka kuuluvat 
metsätalouteen.

viime vuotisesta veroilmoituk-
sesta.

Luovutusvoittoihin lisättyjen 
metsävähennysten määrä (koh-
ta 16) täytetään, jos olet myynyt 
metsävähennyskelpoista metsää 
vuoden 2008 jälkeen. Vasta sen 
jälkeen saa laskettua kohdan 17.

Kohdan 18 pääomatuloon 
lasketaan mukaan metsävähen-
nysmetsästä saadut, 2C-lomak-
keen kohdissa 1, 3 ja 4 ilmoitetut 
tulot. Tästä summasta vähen-
netään kohtaan 2 kirjattu euro-
määrä.

Kohdassa 19 tulee päättää, 
kuinka paljon metsävähennystä 
käytetään vuonna 2018. 

Määrän on oltava vähintään 
1  500 euroa, enintään 60 pro-
senttia kohdan 18 luvusta ja kor-
keintaan kohtaan 17 laskettu 
eli käytettävissä olevan metsä-
vähennyksen määrä.

Käytetty metsävähennys 
(kohta 20) on aiemmin käytetyn 
ja nyt käytettävän metsävähen-
nyksen yhteismäärä. Tieto on 
tarpeen veroilmoituksen teossa 
ensi vuonna.

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

®Uudistunut BESTON  on entistäkin nopeatehoisempi. Totea se itse ja kalkitse peltosi hangelle 
®BESTON -kalkituskuonalla. Hankikalkitus nopeuttaa kevättöihin pääsemistä, kun tummalla 
®BESTON illa kalkittu pelto sulaa ja kuivuu muita nopeammin.

®Käytännön Maamiehen kalkkivertailussa BESTON  Masuunikuona laskettiin kustannus-
tehokkaismmaksi kalkitusaineeksi. Katso perustelut ilmoituksen taulukosta. Koko vertailun 
voit lukea alla olevasta linkistä ja QR-sovelluksella pääset vertailuun älypuhelimellasi. 

Kustannustehokkain 
®kalkitusaine on BESTON  

 

KM:n kalkkivertailussa 
kustannustehokkain kalkitusaine 
on BESTON  Masuunikuona.®

http://kaytannonmaamies.fi/share/21317/d4a87f

Teräskuona

**)
*)

**)

*)

Masuunikuona

Hei

 

Jos katsoa tihrustan niin onko hienousaste masuunikuonassa. Tarkistaisitko vielä. Onko tuo hintakin väärä. Se masuunikuona on alemmalla rivillä, nuo masuunikuonan luvut taitavat olla masuunikuona-kalkkiseoksen riviltä. Eli oikein olisi riviltä 20 **) 2,00mm 97% / 0,15mm 4% , 6,33t, 183,43/ 4,67/ 134,44

 

En kyllä mene vielä takuuseen noista luvuista kun en näe. Tekisitkö muutoksen niin katson vielä.

t. Anne

 

nopea-
vaikutteinen

kokonais-
neutralointi

28 36

17 38

Kosteus

10

7

Läpäisy 100 % Läpäisy 50 %

2 mm/80% 0,15 mm/25 %

2 mm/97 % 0,15 mm/4 %

nopeavaikutteinen kokonaisneutralointi

3,97 5,09

6,33 4,67

Ca Mg

Neutralointikyky Hienousaste Yksi kalkitusyksikkö 
peltoon levitettynä Ravinteet % ka:sta

31 3

28 6

% % % seulakoko seulakoko tn/ha €/ha

126,98

183,43

tn/ha €/ha

162,96

135,40

% %

kustannusmäärä kustannusmäärä
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Metsätalouden harjoittajat ovat saaneet yrittäjä
vähennyksen verovuodesta 2017 alkaen.
Sen perusteella metsätalouden positiivisesta  
pääomatuloksesta vähennetään viisi prosenttia  
ennen verojen määräämistä.
Jos verovuoden metsätalouden  
kokonais tulos jää tappiolliseksi,  
metsätalouden tappiollista  
pääoma tuloa ei kuitenkaan  
pienennetä verotus 
 laskennassa viidellä prosentilla.
Vähennys koskee luonnollisia  
henkilöitä, kuolinpesiä ja yhtymiä.  
Yhteismetsiä se ei koske, mutta  
niiden veroastetta on laskettu vastaavasti.
Verohallinto tekee yrittäjä vähennyksen metsän
omistajan puolesta. Metsän omistajan ei tarvitse 
ilmoittaa tai huomioida yrittäjävähennystä vero
ilmoittamisessa mitenkään.

Yrittäjävähennnys keventää verotusta

Metsälahja
vähennyksestä 
hyötyvät henkilöt, 
jotka ovat saaneet 
riittävän  
arvokkaan  
metsälahjan  
aikaisintaan 
vuonna 2017. 

Lahjalla tai lahjanluonteisella 
kaupalla metsää saanut hen
kilö voi tehdä metsätalouden 
pääomatuloistaan metsälahja
vähennyksen, jos tietyt edelly
tykset täyttyvät.

Vähennystä haetaan 2L 
lomakkeella.

Metsälahjavähennystä ei voi 
hakea vielä, sillä 2Llomakkee
seen tarvitaan verotuspäätöksen 
lopullinen tieto metsätalouden 
pääomatulosta. 

Tieto löytyy maalis–huhti
kuussa saapuvasta esitäyte
tystä veroilmoituksesta, kun 
2C lomake on käsitelty Verohal
linnossa.

Metsälahjavähennyksen 
haussa ei kannata silti viivytellä. 
Lomake on palautettava ennen 
kuin verovuoden 2018 verotus 
päättyy. Verotuksen päättymis
päivä on henkilökohtainen ja 
sen voi tarkistaa Omaverosta tai 
verotuspäätöksestä. Taanneh

tivasti metsälahjavähennystä ei 
voi hakea.

Oikeus metsälahjavähennykseen 
on vain henkilöillä. Vähennys
oikeus voi muodostua myös, jos 
saa lahjaksi osuuden metsästä 
ja harjoittaa metsätaloutta vero
tusyhtymässä tai yhdessä puoli
son kanssa.

Jos esimerkiksi osakeyhtiölle 
tai yhteismetsälle lahjoitetaan 
metsää, oikeutta metsälahja
vähennykseen ei muodostu.

Kuolinpesä voi vaatia metsä

lahjavähennystä vainajan kuo
linvuoden verotuksessa mutta ei 
enää sen jälkeen.

Metsälahjavähennyksen saami-
seksi metsältä vaaditaan vähim
mäispintaala, joka vaihtelee 
sijaintikunnan mukaan. Metsä
lahjavähennystä saa vain tämän 
minimin ylittävältä osalta.

Vähennysoikeuden piiriin 
pääsee automaattisesti, jos lah
jana saadun metsämaan pin
taala on vähintään sata hehtaa
ria. Eteläisimmässä Suomessa 

riittää usein noin 20 hehtaaria.
Vähimmäispintaalaa ja lo

makkeeseen tarvittavaa vähen
nyspohjaa voi arvioida Suomen 
metsäkeskuksen tekemällä las
kurilla. Laskuri on verkossa 
osoitteessa metsakeskus.fi/met
salahjavahennyslaskuri.

Metsälahjavähennyspohja 
muodostuu maksetun lahjave
ron perusteella. Vähennyspohjaa 
laskettaessa otetaan huomioon 
vain lahjana saatu metsämaa ja 
samalla saatu joutomaa. Esimer
kiksi metsätalouden kalustosta 

TEKSTI: HELI VIRTANEN
KUVITUS: JUKKA PASONEN

Arvonlisävero ilmoitettava omaaloitteisesti
Arvonlisäverojen ilmoitta minen 
on kannattavaa, vaikka et oli
si tehnyt puukauppaa vuonna 
2018. Kun ilmoitat ostettujen 
tuotteiden ja palveluiden arvon
lisäverot, saat ne myöhemmin 
veron palautuksena takaisin.

Arvonlisäveroilmoitusta ei 
tarvitse antaa, jos verovuodelta 
ei ole ilmoitettavaa, kuten puun 
myyntejä tai vähennettäviä ar
vonlisäveroja. Tämä koskee  ve
rovelvollisia, jotka harjoittavat 
ainoastaan metsätaloutta.

Verohallinto ei enää lähetä 
ohjetta tai lomaketta arvonlisä
verojen ilmoittamista varten.

Metsänomistajan arvonlisä
veroilmoituksen pitää olla pe
rillä verottajalla viimeistään 
28.2.2019. Arvonlisävero pitää 

myös maksaa omaaloitteisesti 
viimeistään samana päivänä.

Jos harjoitat lisäksi maata
loutta, ilmoita maa ja metsä
talouden arvonlisäverot samalla 
ilmoituksella. Kuvallinen ohje 
arvonlisäveroilmoituksen teke
miseen Omaveropalvelussa löy
tyy tämän lehden sivulta 30.

Arvonlisäverovelvollisen on 

maksettava arvonlisäveroa sel
laisesta puusta, jonka hän ottaa 
omaan yksityistalouden käyt
töönsä esimerkiksi rakennus
puuksi.

Metsänomistaja voi kuiten
kin ottaa vähäisen määrän verol
lisia tuotteita omaan käyttöön
sä ilman veroseuraamuksia. 
Vähäisen käytön raja on noin 
850 euroa vuodessa. Tällöin 
puutavaran arvo määritellään 
tuotanto kustannusten mukaan. 
Oheisessa taulukossa kerro
taan rakennuspuun, tarvepuun, 
poltto puun ja hakkeen arvot.

Vähäisen oman käytön ve
rottomuussäännös koskee vain 
luonnollisia henkilöitä, puoli
soita, jakamatonta kuolinpesää 
ja verotusyhtymää.

Puun arvo
omassa käytössä

Euroa/m3

Lähde: Verohallinto

Rakennuspuu
Tarvepuu
Polttopuu
Hake

5
6

10
7

maksettua lahjaveroa ei oteta 
mukaan vähennyspohjaan.

Metsälahjavähennyspohja tulee 
käyttää viimeistään viidentenä
toista verovuotena sen jälkeen, 
jona lahja on saatu. Jos metsä
lahja on saatu 2018, metsälahja
vähennyspohja on käytettävä vii
meistään verovuonna 2033.

Verovuonna tehtävän metsä
lahjavähennyksen määrä voi olla 
enintään 50 prosenttia metsä
talouden puhtaasta pääoma
tulosta ennen metsälahjavähen
nyksen tekemistä. 

Lisäksi verovuoden vähen
nyksen enimmäismäärä on 
195  000 ja vähimmäismäärä 
1 500 euroa.

Metsälahjavähennyksen käyt
töön oikeuttavat metsätalouden 
pääomatulot voivat kertyä mistä 
tahansa omistamastasi metsästä 
ja myös joutomaalta.

-5 %

Metsälahjavähennys syytä 
hakea heti loppukeväästä

Metsälahja-
vähennyksen ehdot
Olet saanut metsän lahjana 
1.1.2017 tai sen jälkeen  
ja maksanut metsästä  
lahjaveron.
Kyseessä ei ole perintö  
ja lahjaverotuksessa  
tarkoitettu yhteislahja.
Lahjana saatuun metsään  
ei ole sovellettu perintö  
ja lahjaverolain sukupolven
vaihdoshuojennusta.
Lahjana saamasi metsä on 
pintaalaltaan riittävän suuri.
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Omaveron 
käyttö on 
helppoa
Omaverossa tiedot syötetään hieman  
eri järjestyksessä kuin lomakkeissa.

Sekä maatalouden että met
sätalouden veroilmoitukset 
täytetään Omaverossa sa
maan tapaan, eikä täyttö juu
ri eroa vaikkapa verkkopan
kin käytöstä tai maatalouden 
tukihausta.

Kysytyt tiedot täytetään 
kenttiin muistiinpanojen pe
rusteella samaan tapaan kuin 
paperilomakkeeseenkin, ja 
täyttämisen voi keskeyttää 
milloin haluaa.

Lopuksi tiedot lähetetään 
Verohallintoon. 

Lähettämisen jälkeen mie
lenrauhan takaa se, että tieto 
hyväksytysti jätetystä ilmoi
tuksesta näkyy palvelussa.

Aloita täyttäminen klikkaa
malla linkkiä ”Veroilmoituk
set ja vero tustiedot” Oma
veropalvelun etusivulta: 
kohta C tämän liitteen sivulla 
5 kuvassa 1.

JUHANI REKU

2

A

B

3

C

D

4

Kuva 2 
Valitse avautuvalta sivulta ensin se, minkä vuoden tietoja 
olet aikeissa ilmoittaa – tässä tapauksessa vuosi 2018 (A). 
Näytölle avautuu luettelo niistä veroilmoituksista, jotka 
sinä itse voit palvelussa antaa. Valitse niistä haluamasi (B).
Jos valitsit arvonlisäveroilmoituksen, siirry sivulle 30, 
josta alkaa sitä koskeva kuvallinen ohje.

Kuvat 3 ja 4 
Maatalouden veroilmoituksen täyttämisessä on viisi  
vaihetta, jotka näkyvät yläreunan välilehtinauhassa (C). 
Vastaavasti metsätalouden veroilmoituksessa vaiheita  
on neljä (kuva 4). Vaiheesta toiseen pääsee klikkaamalla 
sivun alareunassa olevaa Seuraava-painiketta (D).  
Vastaavasti takaisinpäin pääsee palaamaan  
Edellinen-painikkeesta. Halutessaan täyttämisen  
voi missä vaiheessa tahansa keskeyttää  
Tallenna keskeneräisenä -painikkeesta.  
Syötetyt tiedot säilyvät palvelussa.

Kuva 5
Useimmissa lomakkeen kohdissa tietoja pääsee syöttämään 
klikkaamalla Kyllä- ja Ei-vastaukset sisältävän kysymyksen 
Kyllä-vaihtoehtoa (E). Jokaisella sivulla on sinisellä pohjalla 
ohjeita, jotka opastavat sinua tietojen syöttämisessä (F). 
Lisäohjeita saa näkyviin myös viemällä hiiren  
vihreällä pohjalla olevan Miten nämä tiedot ilmoitetaan
-tekstin päälle (G).

Kuva 6
Täytit sitten maatalouden tai metsätalouden  
veroilmoitusta, kummassakin ilmoittamisen  
viimeinen vaihe on syötettyjen tietojen tarkistaminen  
Esikatsele ja lähetä -välilehdellä. Jos huomaat  
tässä vaiheessa syöttämissäsi tiedoissa virheitä  
tai puutteita, voit palata muokkaamaan niitä kyseisen  
tietokentän yläpuolella olevasta Muokkaa-painikkeesta (H). 
Esikatselusivulla muokkauksia ei voi tehdä. 
Kun kaikki tiedot ovat kunnossa,  
lähetä ilmoitus painamalla Lähetä-painiketta (I).
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5

E

F

G

6

H

H

I

Näin hankit  
Katso-tunnisteen
Jos sinulla ei vielä ole Katso-tunnistetta, voit hankkia  
sen Katso-palvelusta osoitteesta yritys.tunnistus.fi. 

1 Klikkaa linkkiä:  
Perusta Katso-tunniste. 

2 Avautuvalla sivulla kerrotaan pää piirteissään,  
miten tunnuksen perustaminen tapahtuu.  

Klikkaa Seuraava-painiketta.

3 Ennen perustamista palvelu kysyy,  
miten haluat tulla tunnistetuksi.  

Valitse vaihtoehdoista sähköinen henkilötunniste.

4 Tunnistaudu joko verkko pankkitunnuksilla,  
mobiilitunnisteella tai sähköisellä henkilökortilla.

5 Tunnistautumisen jälkeen sinun pitää lukea  
Katso-palvelun käyttöehdot ja hyväksyä ne  

(rasti ruutuun) voidaksesi jatkaa eteenpäin.

6 Syötä tämän jälkeen organisaatiosi  
(tila, tilayhtymä tai yritys) perustiedot.

7 Kun tiedot on täytetty, palvelu pyytää sinua  
keksimään kaksi sala sanaa: toinen on  

kiinteä salasana ja toinen pääkäyttäjäsalasana:
n Kiinteässä salasanassa pitää olla vähintään 8 merkkiä, 

sekä pieniä ja isoja kirjaimia että numeroita.
n Pääkäyttäjäsalasana puolestaan on 16 merkin mittainen, 

ja se kirjoitetaan lomakkeelle neljässä neljän merkin jaksossa.

8 Katso-tunnisteen käyttöön tarvitaan myös  
kertakäyttö salasanojen lista. Tulosta lista  

seuraavaksi avautuvalta sivulta. Kun olet tulostanut listan, 
katso sen yläreunassa harmaalla pohjalla oleva tunnus 
ja syötä se sivulla olevaan kenttään (Syötä listan tunnus).  
Tämä aktivoi tulostamasi listan.

9 Lopuksi sinun pitää vielä käydä läpi  
tunnisteen tiedot ja vahvistaa ne.

Saat perustamasi tunnisteen käyttöön sen jälkeen, 
kun Vero hallinnon virkailija on käsitellyt hakemuksesi  
ja lähettänyt hyväksytystä tunnuksesta  
ilmoituksen sähköpostiisi.

Muut sähköiset ilmoitusreitit

Maa- ja metsätalouden veroilmoituksen tiedot  
voi lähettää verottajalle entiseen tapaan 
kirjanpito -ohjelman muodostamana tiedostona  
Ilmoitin.fi-palvelussa osoitteessa  
www.ilmoitin.fi.
Palveluun kirjautuminen vaatii vastaavan  
tunnistautumisen kuin Omaverokin,  
joko pankkitunnuksen, mobiilitunnisteen 
tai sähköisen henkilökortin. Jos kyseessä  
on verotusyhtymä tai kuolinpesä,  
kirjautumiseen tarvitaan vielä tänä vuonna  
Katso-tunniste.
Ennen ilmoituksen lähettämistä kirjanpito- 
ohjelmasta tallennetaan omalle koneelle  
tiedosto, joka sisältää veroilmoituksen tiedot. 
Kirjautumisen jälkeen tiedosto ladataan  
omalta koneelta palveluun. 

Lisätietoa sähköisestä asioinnista muualla kuin 

Omaverossa: www.vero.fi > Verohallinto >  

Yhteystiedot ja asiointi > Asioi verkossa > Veroilmoitus 

sähköisesti – yritykset ja yhteisöt

 

Teetkö oikeat valinnat?

Tilituki Pro – koko taloushallinta
 – kirjanpito ja laskutus samassa ohjelmassa
 – maatila, yritys, yhdistys ja tiekunta
 – vero-optimointi ja kannattavuusseuranta
 – sähköiset lähetykset ja paperiset verolomakkeet

Peltotuki Pro – aina ajan tasalla
 – Rypsi, kumina vai vilja? Peltotuki tietää.
 – ravinnelaskenta ja ks-aineiden käyttörajoitukset
 – tukien haku ja optimointi
 – tietojen käyttö Sirppi-mobiilisovelluksella
 – Peltotuki Micro ilmaiseksi käyttöön!

Prolasku – helpompaa laskutusta
 – Vain pieni käyttömaksu, ei muita kustannuksia!

Lisätietoja sivulla www.softsalo.fi

Softsalo Oy, p. 02 777 1450, tuki@softsalo.fi

Kun tiedoston lataus on valmis, sen oikeellisuus  
pitää vielä tarkastaa Tarkasta aineisto 
 -painikkeesta. Jos tarkastus ei havaitse  
tiedostossa ongelmia, sen pääsee lähettämään 
eteenpäin Lähetä-painikkeesta.

Maatalouden ja metsätalouden veroilmoituksen  
sekä arvonlisäveroilmoituksen voi tehdä  
entiseen tapaan Tyvi-palvelun kautta.
Verohallinnon sivuilla olevia sähköisiä 
lomakkeita voi entiseen tapaan käyttää  
lomakkeiden 2, 2C sekä 9A palauttamiseen.
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Arvonlisäverot ilmoitetaan     pääsääntöisesti sähköisesti
Paperilomakkeella 
saa ilmoittaa 
vain poikkeus
tapauksessa.

Lain mukaan kaikkien arvon-
lisäverovelvollisten on nykyisin 
tehtävä oma-aloitteisten verojen 
ilmoi tus sähköisesti.

Sähköinen ilmoittaminen 
onnistuu samoilla tavoilla kuin 
maa- ja metsätaloudenkin vero-
ilmoituksen tekeminen: joko 
syöttämällä tiedot Omavero- 
palvelussa tai lähettämällä ne 
suoraan kirjanpito-ohjelmasta 
tallennettuna tiedostona verot-
tajan palvelimelle. Tästä on  lisää 
tietoa tämän liitteen sivulla 27.

Paperilomakkeella arvonlisä-
verojen ilmoittaminen on mah-
dollista vain poikkeustapauk-
sissa. Poikkeuksen vaatimuksia 
ei kuitenkaan ole erikseen mää-
ritelty eikä siihen tarvitse hakea 
lupaa.

Jos et syystä tai toi sesta voi 
tehdä ilmoitusta sähköisesti, 
voit tulostaa lomakkeen Vero-

JUHANI REKU
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Ilmoitus myöhästyi?

Ilmoituksessa virhe?
Jos arvonlisäveroilmoituksessa on virhe, tiedot täytyy 
korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan. Virhe  
korjataan antamalla uusi ilmoitus, joka korvaa aiemman 
ilmoituksen. Korjausten lisäksi siinä pitää ilmoittaa  
uudelleen myös aiemman ilmoituksen oikeat tiedot.
Uudessa ilmoituksessa pitää myös ilmoittaa syy, miksi 
korvaava ilmoitus annetaan. Syitä voivat olla lasku 
tai  täyttövirhe, oikeuskäytännön muutos,  
verotarkastuksessa saatu ohjaus tai laintulkintavirhe.
Korvaavan ilmoituksen saa tehdä ilman myöhästymis
maksua 45 päivän kuluessa alkuperäisestä ilmoituksesta. 
Tämän jälkeen myöhästymismaksua peritään  
2 prosenttia myöhässä ilmoitetun veron määrästä,  
mikäli ilmoitettava veron määrä on suurempi kuin  
alkuperäisessä ilmoituksessa. Jos määrä on pienempi  
tai saman suuruinen, myöhästymismaksua ei tule.

Jos olet unohtanut antaa arvonlisäveroilmoituksen  
28.2. mennessä, se katsotaan myöhästyneeksi. 
Ilmoitus katsotaan myöhästyneeksi myös silloin, jos se  
on jätetty postin kuljetettavaksi mutta se ei ole saapunut  
Vero hallintoon helmikuun loppuun mennessä.
Myöhästyneestä ilmoituksesta peritään aina 
myöhästymis maksu. Myöhästymismaksun määrän  
laskeminen alkaa maaliskuun 1. päivästä.  
Viimeinen myöhästymismaksua kerryttävä päivä on se,  
jona myöhässä oleva ilmoitus annetaan.
Ensimmäisten 45 päivän aikana sitä peritään jokaiselta  
päivältä kolme euroa. Myöhässä ilmoitettavan veron 
määrä ei vaikuta myöhästymismaksun suuruuteen.  
Enintään maksua voi kertyä 135 euroa.
Jos ilmoitus myöhästyy enemmän kuin 45 päivää,  
jo kertyneen 135 euron lisäksi verottaja perii 
myöhästymis maksua 2 prosenttia myöhässä ilmoitetun 
veron määrästä, kuitenkin enintään 15 000 euroa.

hallinnon verkkosivuilta. Lo-
makkeen numero on 4001. 

Lomakkeen voi myös noutaa 
verotoimistosta tai soittaa vero-
toimistoon ja pyytää lähettä-
mään sellaisen. 

Palauta lomake omassa kuo-
ressaan lomakkeen yläreunassa 
mainittuun osoitteeseen. 

Älä laita samaan kuoreen 
muita lomakkeita tai liitteitä.

Verottaja ei lähetä tili siirtoa 
arvonlisäveron maksamiseen. 
Maksettavaksi jäävän arvonlisä-
veron voi maksaa heti ilmoit-
tamisen jälkeen Oma verossa, 
mutta yhtä hyvin sen voi maksaa 
eräpäivään mennessä verkko-
pankissa.

Jos arvonlisäveron maksaa 
Omaveron sijasta verkkopan-
kissa, tarvittavat viitenumeron 
ja tilinumeron saa kirjautumalla 
Omavero-palveluun.

Arvonlisäveroilmoituksen pa-
perilomakkeella tekevän on han-
kittava maksamiseen tarvittavat 
tiedot ennen eräpäivää. Maksu-
tiedot saa Omaverosta

Jos ei pysty käyttämään 
Omaveroa, viitenumeron ja tili-
numeron saa soittamalla Vero-
hallinnon puhelinpalveluun.
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Arvonlisäveroon voi hakea huojennusta.

Ohjeet hakuun seuraavalla sivulla.

VERO-OHJEET

Arvonlisäverot ilmoitetaan     pääsääntöisesti sähköisesti
Näin ilmoitat ja  
maksat arvonlisä- 
verot Omaverossa
Aloita arvonlisäveroilmoi tuksen tekeminen valitsemalla  
Vero ilmoitukset ja verotustiedot -sivun valikosta Arvonlisä-
veroilmoitus. Katso ohje edelliseltä aukeamalta: sivun 26 kuva 
2, kohta B.

Avautuvalla sivulla on luettelo omista verokausistasi.  
Kaudet näytetään palvelussa sen viimeisen päivän mukaan.  
Jos olet vuosi menettelyssä, nyt ilmoitettava kausi on 
31.12.2018.

Jos olet tehnyt Omavero-palvelussa arvonlisävero-
ilmoituksia aiemminkin, ne näkyvät tämän sivun  
luette lossa käsiteltyinä tai käsittelyssä olevina. 

Klikkaa Tee ilmoitus -linkkiä (A) sen kauden kohdalta, 
jonka veroilmoituksen aiot tehdä.

Kuva 7

Kuva 8

9

I

Näytölle avautuu nyt arvonlisäveroilmoituksesi.  
Asiakastietosi on siinä esitäytettynä. Jos sinulla  
ei ole ollut arvonlisäverollista toimintaa vuonna 2018,  
ruksaa Ei toimintaa vero kaudella -ruutu (B).  Pääset tämän 
jälkeen lähettämään ilmoituksen.

Jos sinulla on ollut arvonlisäverollista toimintaa,  
täytä myynneissä saamasi arvonlisäverot kohtaan  
Vero kotimaan myynneistä verokannoittain (C).

Jos olet ostanut tavaroita tai palveluita muista EU-maista 
tai sinulla on käännetyn arvonlisäveron alaista toimintaa,  
täytä tiedot niistä kohtaan Vero ostoista ja maahan-
tuonneista (D) ja alempana sivulla olevaan kohtaan  
Myynnit, ostot ja maahan tuonnit. Käännetyn arvonlisäveron 
ilmoittami sesta on erillinen ohjeensa ohessa.

Merkitse ostoissa maksamasi arvonlisäveron määrä 
 kohtaan Verokauden vähennettävä vero (E).

Alarajahuojennukseen oikeutettujen pitää valita alaraja-
huojennusta koskevasta kohdasta (F) vaihtoehto Kyllä.

Huomaa, että ilmoituksessa on tietopareja, joista  
molemmat kohdat on täytettävä ennen kuin ilmoitusta  
voi lähettää. Esimerkiksi jos ilmoitat veron EU-ostoista, 
sinun on täytettävä myös sitä koskeva lisätietokenttä 
(Myynnit ja ostot).

Kun olet täyttänyt kaikki tarpeelliset tiedot, sivun 
keskivaiheilla olevassa tumman harmaassa palkissa näkyy 
maksettavaksi jäävän tai palautukseen oikeuttavan veron 
määrä. Jos kyse on palautettavasta määrästä, summan 
edessä on miinusmerkki.

Täytä vielä palvelun pyytämät yhteyshenkilön tiedot (G).
Jos haluat keskeyttää veroilmoituksen täytön ja  

palata täyttämään sitä myöhemmin, voit klikata sivun 
alareunassa olevaa Tallenna keskeneräisenä -painiketta. 
Valmiin ilmoituksen pääset lähettämään sivun alareunan 
Lähetä-painikkeella (H).

Palvelu kysyy vielä varmistuksen, että olet varmasti halu-
kas lähettämään ilmoituksen. Klikkaa OK.

Jos maksettavaksesi on jäänyt arvonlisäveroa, pääset  
halutessasi maksamaan sen suoraan Omaverossa.

Klikkaa palvelun etusivun Toiminnot-valikosta  
(sivun 5 kuva 1, kohta C) Verojen maksaminen -linkkiä.

Avautuvan sivun keskivaiheilla on Maksa oma-aloitteisia 
veroja -painike, jonka kautta pääsee suoraan maksamaan 
verot. Sitä klikattuasi sivulle avautuu erittely erääntyneistä 
ja erääntyvistä veroista.

Käännetyn arvonlisäveron ilmoittaminen

Omavero-palvelussa:
 
Myyjä
n Ilmoita arvonlisäveroilmoituksessa 

käännetyn alv:n alaisten myyntien 
(rakentamis palveluiden ja metalliromun
myynti) yhteismäärä euroina kohdassa 
Rakentamispalvelun ja metalliromun 
myynnit (käännetty verovelvollisuus).

n Hankintoihin sisältyvät alv:t voit vähentää
normaaliin tapaan merkitsemällä määrät 
kohtaan Verokauden vähennettävä vero.

Ostaja
n Laske käännetyn alv:n alaisten rakentamis-

palvelujen ja metalliromun ostojen 
yhteismäärä. Merkitse ostojen yhteismäärä
kohtaan Rakentamispalvelun ja metalli-
romun ostot (käännetty verovelvollisuus). 
Kohta löytyy läheltä sivun alalaitaa.

n Laske sen jälkeen näiden ostojen 
yhteismäärästä arvonlisäveron osuus 
24 prosentin verokannan mukaan. 
Merkitse veron määrä kohtaan 
Vero rakentamispalvelun ja metalliromun 
ostoista. Kohta löytyy läheltä yläreunaa 
Vero ostoista ja maahantuonneista 
-otsikon alta.

n Sinulla on oikeus vähentää käännetyn 
verovelvollisuuden perusteella ilmoittamasi
ja maksamasi alv siltä osin, kun hankinta 
on tullut sinulle vähennyskelpoiseen 
tarkoitukseen. Merkitse vähennettävä alv 
kohtaan Verokauden vähennettävä vero.

Paperilomakkeella:
 
Myyjä
n Ilmoita arvonlisäveroilmoituksessa 

käännetyn alv:n alaisten myyntien 
(rakentamispalveluiden ja metalliromun
myynti) yhteismäärä euroina kohdassa 
Rakentamispalveluiden ja metalliromun 
myynnit (käännetty verovelvollisuus).

n Hankintoihin sisältyvät alv:t voit 
vähentää normaaliin tapaan merkitsemällä 
niiden määrät verokannoittain kohtaan 
Vero kotimaan myynnistä verokannoittain.

Ostaja
n Laske käännetyn alv:n alaisten 

rakentamispalvelujen ja metalliromun 
ostojen yhteismäärä. Merkitse ostojen 
yhteismäärä kohtaan Rakentamispalvelun
ja metalli romun ostot (käännetty vero-
velvollisuus).

n Laske sen jälkeen ostojen yhteis-
määrästä arvonlisäveron osuus 
24 prosentin verokannan mukaan. 
Merkitse veron määrä kohtaan 
Vero rakentamispalvelun ja metalli-
romun ostoista (käännetty verovelvollisuus).

n Sinulla on oikeus vähentää käännetyn 
verovelvollisuuden perusteella 
ilmoittamasi ja maksamasi alv siltä osin, 
kun hankinta on tullut sinulle 
vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. 
Merkitse vähennettävä alv kohtaan 
Verokauden vähennettävä vero.

Syötä summa, jonka aiot maksaa sivulla  
olevaan kenttään (I) ja klikkaa Seuraava- 
painiketta.

Tämän jälkeen näytölle avautuu yhteenveto 
maksun tiedoista. Tarkista, että ne ovat oikein. 
Tarvittaessa pääset korjaamaan niitä vielä 
Edellinen-painikkeesta. Jos tiedot ovat oikein, 

klikkaa Siirry verkkopankkiin -painiketta.
Pääset tämän jälkeen kirjautumaan omaan 

verkkopankkiisi, jonne Omavero-palvelu on 
siirtänyt maksettavan arvonlisäveron tiedot. 
Maksamisen jälkeen sinut ohjataan takaisin 
Omavero-palveluun, jossa on vahvistus  
onnistuneesta maksusta.

Kuva 9
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Huojennukseen 
oikeuttavan  
veron määrä 
pitää laskea itse.

Vaikka maatalouden vero
ilmoituksen jättöaika on siirty
nyt yli kuukaudella eteenpäin, 
energiaveron palautushake
muksen jättöaika on pysynyt 
entisellään eli helmikuun lo
pussa. Siihen ei edelleenkään 
voi saada lykkäystä.

Palautusta voi hakea säh
köisesti, jolloin hakemuksen 

Hakuaikaan  
ei voi saada  
pidennystä.

TEKSTI: JUHANI REKU
KUVA: KARI SALONEN

Hae palautus  energiaverosta 28.2. mennessä

Analyysi-

TULOKSET NOPEASTI

Tervetuloa Sarka-messuille hakemaan messutarjouksemme, osasto 8d4

Puhelin 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
Puhelin 044 5885 262 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu

www.viljavuuspalvelu.�  • www.suomenymparistopalvelu.� 

• Viljavuustutkimustulokset alle 3 viikossa Mikkelistä
• Rehut NIR-analyysinä 3 - 5 päivässä

voi tehdä helmikuun loppuun 
asti. Toisin kuin muut vero
asiointipalvelut energiaveron 
palau tusta haetaan Oma  ve
ron sijaan edelleen vanhassa 
asiointi palvelussa. 

Linkki asiointipalveluun on 
tämän jutun lopussa.

Jos hakemuksen tekee 
paperi lomakkeella (3311), sen 
pitää olla perillä verottajalla 
viimeisenä hakupäivänä. 

Lomakkeen postittaminen 
viimeisenä hakupäivänä ei 
enää riitä.

Lomake on postitettu kai
kille tiloille maatalouden 
vero ilmoituslomakkeen 2 tai 
2Y mukana.

Pienellä liikevaihdolla  
alarajahuojennus

Sähkön osalta energiaveron palautukseen  
oikeuttaa vain maataloudessa käytetty osuus.  
Yksityiskäyttöä ei palautushakemuksessa ilmoiteta.

Maksettavasta arvonlisä verosta voi saada 
huojennusta, jos yritystoiminta on  
pieni muotoista.
Pienimuotoisuuden raja on alle 30 000 euron 
liikevaihto 12 kuukauden tilikaudella.  
Jos tämä vaatimus täyttyi vuonna 2018,  
alarajahuojennusta voi hakea arvonlisävero
ilmoituksessa.
Omavero laskee huojennuksen auto
maattisesti. Jos ilmoittaa paperilomakkeella, 
huojennukseen oikeuttavan veron määrä 
pitää laskea itse tällä laskukaavalla:

alv
 (liikevaihto – 10 000 € ) x alv  

 20 000 €
 
Laskukaavassa kahdesti esiintyvä alv on 
myynneissä saatujen ja ostoissa maksettujen 
arvonlisäverojen erotus ilman metsätalouteen 
liittyviä arvonlisäveroja. Ne jätetään alaraja
huojennusta laskettaessa pois, koska alaraja
huojennusta ei myönnetä metsätaloudesta 
tilitettävästä verosta. Turpeen tai turpeen 
nosto oikeuden myynti lasketaan mukaan.
Ilmoitukseen merkitään alaraja huojennukseen 
oikeuttava liikevaihto, siihen oikeuttava vero 
ja alarajahuojennuksen määrä.
Alarajahuojennus on tulo verotuksessa veron
alaista tuloa. Jos huojennusta ei ole kirjattu 
tuloksi kirjan pidossa tai muistiinpanoissa,  
se pitää ilmoittaa tulona vero ilmoituksessa.

Huojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon 
lasketaan mukaan
n arvonlisäverolliset myynnit ilman 

veron osuutta
n käännetyn arvonlisäveron alaiset myynnit
n tietyt verottomat myynnit, joista luettelo

löytyy Vero hallinnon sivuilta 
syventävistä veroohjeista.

n peltojen vuokrauksesta saadut tulot

Mukaan ei lasketa muun muassa:
n puun myyntituloa
n käyttöomaisuuden myynnistä saatua 

vastiketta tai käyttöomaisuuden 
oman käytön arvoa

n palveluiden myyntiä, kun myyntimaa 
ei ole Suomi

n verottomia tukia.

Esimerkki laskemisesta:
Vuosimenettelyssä olevan alku tuottajan 
myynnit ovat olleet vuonna 2018 
ilman arvon lisäveroa 14 000 euroa.
Hän on laskuttanut myynnistä 24 prosentin 
arvonlisäveron, yhteensä 3 360 euroa.
Hänellä on vuodelta 2018  
vähennettävää arvonlisäveroa 860 euroa.
Näin ollen tilitettävän veron määrä on  
3 360 – 860 euroa eli 2 500 euroa.
Vuoden 2018 arvonlisävero ilmoituksessa  
hän vähentää tilitettävästä arvonlisä 
verosta saamansa huojennuksen, jonka  
hän on laskenut edellä olleella laskukaavalla:

2 500 €  –
 (14 000 €– 10 000 € ) x 2 500 €                                                                                                                               

20 000 €

Erotukseksi eli alaraja huojennuksen määräksi  
jää 500 euroa, joka on hakijalle tulo
verotuksessa verovuoden 2018 tuloa.
Alaraja huojennus pitää kirjata tuloksi  
kirjanpidossa tai muistiinpanoissa tai  
vaihtoehtoisesti veroilmoituksessa.
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Hae palautus  energiaverosta 28.2. mennessä
Hakemuksessa ilmoitetaan 
maataloudessa ja ammatti
maisessa kasvihuone viljelyssä 
verovuoden aikana käytetty 
kevyt ja raskas polttoöljy sekä 
biopolttoöljy.

Sähköstä ilmoitetaan maa
talouteen käytetty Ivero
luokan mukainen sähkö. Se 
ilmoi tetaan kokonaismääränä, 
eikä kasvihuoneviljelyssä tai 
muussa maataloudessa käy
tettyä sähköä erotella.

Sähköstäkään ei ilmoi
teta yksityiskäyttöä tai muuta 
käyttöä, joka ei oikeuta valmis
teveron palautukseen.

Hakulomakkeella ilmoite
taan aina verovuoden aikana 

käytetty energia. Sillä ei ole 
merkitystä, milloin energia on 
hankittu tai maksettu.

Vuoden aikana kulu tetun 
energian voi laskea esi merkiksi 
kolmen viime vuoden kulutuk
sen keskiarvon mukaan. 

Perusteen pitää kuiten
kin käydä ilmi hakijan kirjan
pidosta ja muistiinpanoista.

Energiatuotteiden valmiste
veron palautukset ovat maa
talouden verotettavaa tuloa, 
ja ne ilmoitetaan 2 tai 2Y 
lomakkeen etusivulla kohdassa 
2 A, 13: Muut lisäykset.

Hakijan on hakemuksessaan 
ilmoitettava peruste, jolla hän 
katsoo olevansa ammatti    mai
nen maataloudenharjoittaja.

Energiaveron palautuk
seen hyväksyttävä maatalous 
ei kuitenkaan ole täysin sama 
asia kuin verotuksessa tarkoi
tettu maatalous. Palautukseen 
oikeuttavaa maataloutta ovat 
maatalous ja puutarhakasvien 

Ehdoton päivämäärä
Jos energiaveron palautushakemus ei ole  
saapunut verottajalle viimeistään 28.2.,  
se hylätään. Postileima ei riitä todisteeksi siitä, 
että hakemus on lähetetty ajoissa.

viljely, kotieläintuotteiden 
tuotanto ja tuotantoeläinten 
pito, mehiläistalous ja hevos
talous sekä lisäksi kesannoin
ti, viljelemättömän pellon 
säilyttäminen hoidettuna, ti
lalla tuotettujen maatalous 
ja puutarhatuotteiden varas
toiminen, kauppa kunnostus 
ja pakkaa minen sekä viljan
kuivaus.

EUtukia tai kansallisia tu
kia saavien maatalouden har
joittajien ohella palautukseen 
ovat oikeutettuja myös sellai
set viljan kuivaajat, joille ei ole 
maksettu tukia, esi merkiksi 
viljankuivausta harjoittava 
maamiesseura.

Sen sijaan metsä ja po
rotalous, turkistarhaus tai 
kalas tus, koneurakointi, maa
tilamatkailu tai maatilalla ta
pahtuva vuokraustoiminta 
eivät oikeuta palautukseen, ei
vät myöskään sahaus toiminta 
ja muu puutavaran jatko
jalostus, maaainesten otto 
tilan ulkopuolelle tapahtuvaa 
myyntiä varten, maatalous
tuotteiden myynti torilla tai 
tilan ulkopuolella.

Myös yksityistalouteen 
kuuluva käyttö on rajattu pa
lautuksen ulkopuolelle. 

Yksityiskäytön osuus pi
tää näin ollen vähentää hake
muksessa ilmoitettavasta 
energiamäärästä.

Energiatuotteen valmiste veron 
palautushakemuksessa kysy
tään myös yrityksen koko
luokka numeroina.

1 tarkoittaa pientä tai keski
kokoista yritystä, jonka liike
vaihto on enintään 50 miljoo
naa euroa tai tase enintään 
43 miljoonaa euroa ja henki
löstön määrä alle 250.

Tätä suurempaa yritystä 
merkitään numerolla 2.

Lisäksi kysytään, onko pa
lau  tusta hakeva yritys talou s
vaikeuksissa.

Yritys on taloudellisissa 
vaikeuksissa, kun yritys on 
asetettu konkurssiin tai yri
tyksen saneerausmenettely on 
rauennut ennen vero vuoden 
hakemuksen määräaikaa.
                 

 

                

               Energiaveron palautus-                                                                                                                                        

               hakemus sähköisesti:

www.vero.fi/maatalous >  

Energiavero

Haku- 
lomakkeella  
ilmoitetaan 
verovuoden  
aikana  
käytetty  
energia.  
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Viljelysopimusten teko ja kaupankäynti satokaudelle 
2019/2020 on käynnistetty. Tee viljelysopimus Hankkijan 
kanssa ja hyödynnä sopimuslisät. 

Maksamme sopimuslisiä mm. 
•  Siemensopimuksille
•  Lajikepuhtaan viljan tuotantosopimuksille
•   Uutuuslajikkeille (Harmony-kaura, KreiviBOR-kevätvehnä, Nousu-ohra  

ja Propino-mallasohra) 
•  Valkuaiskasveille Hankkijan rehuteollisuuteen 
•  Rehuvehnälle 
•  Gluteiinivapaan kauran sopimuksille

Sopimusviljelijänä saat selviä etuja!
Tutustu sopimuksiin ja sopimustuottajien etuihin  
www.hankkija.fi tai oheisella qr-koodilla.

Sopimuslisällisiä 
viljelysopimuksia  

tehdään maaliskuun 
2019 loppuun asti tai 

kunnes määrä 
on täynnä!

TEE VILJELYSOPIMUS 
HANKKIJAN KANSSA!


