
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Vanhatalo 

Opinnäytetyö (AMK) 

Liiketalouden koulutus 

2018 

 

 

 

 

 

Niina Vanhatalo 

MAATILAN 
SUKUPOLVENVAIHDOS 

– CASE: Yrityksen X luovutustapojen vertailu 

  



TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Vanhatalo 

OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Liiketalouden koulutus 

2018 | 39 sivua 

Niina Vanhatalo 

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS 

 CASE: Yrityksen X luovutustapojen vertailu 

Maatilan sukupolvenvaihdoksessa tila luovutetaan uuden jatkajan hallintaan. Sukupolvenvaihdos 
muuttaa jatkajan ja luopujan elämäntilanteita pysyvästi. Sukupolvenvaihdos on iso prosessi, ja se 
vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Suunnittelu on hyvä aloittaa vuosia ennen 
luovutuksen ajankohtaa, jotta pystytään turvaamaan luopuvan yrittäjän taloudellinen asema sekä 
yrityksen elinkelpoisuuden säilyttäminen. 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään maatilan sukupolvenvaihdosta, siihen liittyviä eri 
luovutustapoja sekä niistä syntyviä veroseuraamuksia jatkajan sekä luopujan näkökulmasta. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on muodostaa käsitys maatilan sukupolvenvaihdoksesta sekä millä 
eri tavoin se voidaan toteuttaa. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää toimeksiantajayritykselle 
sukupolvenvaihdoksen toteuttamismenetelmät ja niistä aiheutuvat veroseuraamukset. 
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arvot ovat laskettu Verohallinnon antamien ohjeiden mukaan sekä toimeksiantajayritykseltä 
saadun aineiston mukaan. 

Opinnäytetyön empiriaosuus on salainen ja tämän takia opinnäytetyöstä julkaistaan ainoastaan 
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1 JOHDANTO 

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen siirtämistä, joko omistajan elinaikana tai 

hänen kuoltuaan, toimintaa jatkavalle henkilölle. Karkeasti sanottuna yrityksen omistus 

vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Tilanne muuttaa pysyvästi molempien 

osapuolien elämäntilanteita, ja siksi vaihdoksen suunnitteluun kannattaa ryhtyä hyvissä 

ajoin. Tärkeää on selvittää, kuka tai ketkä ryhtyvät jatkajiksi. Jos useampi henkilö jatkaa 

liiketoimintaa, tulee heidän omistusosuudet olla selvillä. Niin jatkajan kuin luopujan tulee 

valmistautua tulevaan prosessiin hyvissä ajoin. Prosessilla pyritään turvaamaan luopu-

van yrittäjän taloudellinen asema sekä yrityksen elinkelpoisuuden säilyttäminen. Jatka-

jalla on suuri vastuu, ja hänen tarvitsee sitoutua yrityksen vetovastuuseen, jotta yritys-

toiminnan jatkuminen saadaan turvattua. Ihannetilanne on, että jatkaja tulee mukaan yri-

tystoimintaan jo ennen vaihdosta.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä eri vaihtoehtoja sukupolvenvaihdoksen to-

teuttamiselle on ja tarkastella niistä syntyviä veroseuraamuksia molempien osapuolien 

kannalta. Tarkoituksena on selvittää toimeksiantajayritykselle X toteuttamismenetelmät 

ja niistä aiheutuvat kustannukset, joka määrittelee opinnäytetyön tutkimusongelman: 

millä tavoin maatilan sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa ja minkälaiset veroseuraa-

mukset eri luovutustavoista aiheutuu? 

Empiirinen osuus toteutetaan case-tutkimuksena eli tapaustutkimuksena, joka koostuu 

teoriaosuudesta ja empiriaosuudesta. Teoriaosuuden materiaali koostuu kirjallisista läh-

teistä ja Internet -lähteistä. Maatilan sukupolvenvaihdoksesta on vähän kirjallista mate-

riaalia, joten Internet -lähteet ovat isona osana opinnäytetyön lähdeluetteloa. Empiirisen 

osuuden aineisto koostuu toimeksiantajayrityksen X antamasta aineistosta. 

Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön toisessa kappaleessa perehdytään yleisesti sukupolvenvaihdokseen; 

mitä se tarkoittaa ja mitä eri luovutustapoja on. Näihin luovutustapoihin perehdytään, 

koska ne ovat ratkaisevassa asemassa veroseuraamuksia laskettaessa case -tapauk-

sessa. Veroseuraamuksia varten perehdytään eri omaisuuserien arvon määrittämiseen, 

jotta maatilan käypä arvo saadaan selville. Esille on tuotu myös nuoren viljelijän aloitus-

tukea, mikä siihen oikeuttaa ja mitä se pitää sisällään.  
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Kolmannessa kappaleessa perehdytään eri verotuksiin; tuloverotukseen, lahjaverotuk-

seen, arvonlisäverotukseen ja varainsiirtoverotukseen, pääpaino on tuloverotuksessa ja 

lahjaverotuksessa. Verosuunnittelun kannalta sukupolvenvaihdos on monipuolinen ja 

haastava hanke, joka takia prosessiin kannattaa ottaa mukaan ulkopuolinen asiantuntija, 

joka hallitsee tarvittavat menettelytavat ja lait. 

Neljännessä kappaleessa tehdään laskelmia toimeksiantaja yrityksen X antamasta ai-

neistosta. Aineiston pohjalta lasketaan veroseuraamuksia eri luovutustavoissa, jonka jäl-

keen viimeisessä kappaleessa pohditaan laskelmista syntyneitä vastauksia ja tehdään 

johtopäätöksiä näiden perusteella. 
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2 MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN 

SUUNNITTELU 

Maatilan sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan maatilan tai siihen liittyvän irtaimiston luo-

vuttamista luovuttajan elinaikana tai hänen kuolemansa jälkeen. Maatilalla tarkoitetaan 

itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta. Myös metsäti-

laa pidetään maatilana, vaikkei siihen kuuluisi lainkaan peltoja tai muita viljelysmaita. 

Maataloudella sen sijaan tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaa-

taloutta tai maa- ja metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liik-

keenä. (Ossa 2018, 181.) 

2.1 Yleistä sukupolvenvaihdoksesta 

Yritys siirretään usein luopujan lapselle tai muulle lähisukulaiselle. Jatkajia voi myös olla 

useampia kuin yksi, esimerkiksi jos useampi lapsi on halukas jatkamaan yrityksen toi-

mintaa. Sukupolvenvaihdos luo paljon tunteita ja sosiaalisia paineita, jotka vaikuttavat 

merkittävästi edessä olevaan prosessiin. Suunnittelua ja toteutusta ohjaa vahvasti vero-

tukselliset tekijät sekä erityyppiset rahoituskysymykset, jotka luovat omanlaista painetta 

miettiessä järkevintä tapaa luovuttaa yritys edullisesti ja sutjakkaimmin uudelle jatkajalle. 

Sukupolvenvaihdos ei ole pieni prosessi, vaan se vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmal-

lisuutta, ja siksi se on hyvä aloittaa vuosia ennen luovutuksen ajankohtaa. (Immonen & 

Lindgren 2017, 15-17.) 

Sukupolvenvaihdoksen tulee olla kannattava molemmille osapuolille. Molempien edun 

mukaista on, että yritys pystytään säilyttämään elinkelpoisena, koska vain tulokselliseen 

kehittämiseen ja kannattavaan liiketoimintaan kykenevä yritys menestyy markkinoilla. 

Sukupolvenvaihdoksessa pyritään turvaamaan jatkajan, yrityksen sekä luopuvan yrittä-

jän taloudellinen asema. (Immonen & Lindgren 2017, 18-19.)    

Yksi tärkeimmistä tavoitteista sukupolvenvaihdoksessa on kustannuksien minimoimi-

nen. Vaihdos pyritään toteuttamaan mahdollisimman veroedullisesti sekä ilman muita 

yllätyksellisiä kuluja, ja edellä mainittujen seikkojen takia suunnittelu on tärkeää. Suun-

nitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon kaikkia osapuolia koskevat veroseuraamuk-

set; luopujalle, jatkajalle sekä mahdollisesti yrityksellekin koituvat. (Immonen & Lindgren 

2017, 18.)  
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2.2 Luovutustavat verotuksen näkökulmasta 

Sukupolvenvaihdosta tehtäessä on syytä analysoida tarkasti luovutettavan yrityksen 

käypä arvo sekä varallisuuden rakenne. Omaisuuden käypä arvo on verotuksen lähtö-

kohtana sukupolvenvaihdoksessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennä-

köistä luovutushintaa, jos se myytäisiin vapailla markkinoilla. (Verohallinto 2018b.) 

Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus voidaan tehdä (Verohallinto 2017b): 

- kauppa käypään hintaan 

- alihintaisena kauppana 

- lahjaluonteisena kauppana 

- lahjana. 

Kauppa käypään hintaan 

Jos luovuttajalle suoritetaan jotakin kauppahintaa eli vastiketta, on maatilan luovutuk-

sessa silloin kyse kaupasta. Kauppahinta jaetaan kaikille maatilan kaupassa siirtyville 

omaisuuserille niiden käypien arvojen suhteessa eli luovutettavasta omaisuudesta mak-

setaan käypien arvojen yhteissumma ja kaikki rahanarvoiset suoritukset ovat vastiketta, 

jotka ostaja suorittaa myyjälle kaupan ehtona. Näitä ovat esimerkiksi rahana maksettava 

kauppahinta, sisaruuskorvaus, jatkajalle siirtyvät luopujan velat sekä vaihdossa annet-

tava omaisuus, jonka jatkaja antaa luopujalle. Jos osa kauppahinnan maksusta suorite-

taan muulla tavalla kuin rahana, tarvitsee vastikkeen käypä arvo määritellä. Vastikkeeksi 

ei katsota sitä, jos luopuja haluaa pidättää itsellään hallintaoikeuden johonkin maatilan 

luovutettavaan omaisuuserään. Pidätetyn oikeuden arvo on myös kuitenkin määritettävä 

sen perusteella tehtävää vähennystä varten. (Verohallinto 2018b.) 

Alihintainen kauppa 

Alihintaisella kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa suoritettava vastike on luovutuksen 

kohteen käypää arvoa pienempi. Vastiketta maksetaan siis alle 100%, mutta yli 75% 

käyvästä arvosta. Kun vastike on vähintään 75% hinnasta, lahjaverotusta ei sovelleta, 

koska tällöin ei synny veronalaista lahjaa. (MTK 2017.)  
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Lahjanluonteinen kauppa 

Lahjanluonteisessa kaupassa luopuja antaa kauppahinnasta alennusta jatkajan hyväksi 

eli koko kauppahinta ei tule maksettavaksi. Luovutus on siis kaupan ja lahjan yhdistelmä. 

Lahjanluonteisessa kaupassa vastikkeeksi tulee sopia enintään 75% omaisuuden käy-

västä arvosta, ja tällöin kauppahinnan ja käyvän arvon välinen erotus katsotaan lahjaksi. 

Jos jatkaja ei suorita kauppahinnasta 75% tai enemmän, koko alennuksen määrä katso-

taan lahjaksi, jolloin erotusta verotetaan lahjaveron perustein. (Verohallinto 2017a.)  

Osittain vastikkeellinen luovutusta, jossa hinta asetetaan 51 % käyvästä arvosta, käyte-

tään usein maatilan sukupolvenvaihdoksissa. PerVL 55.5§ ja TVL 48.1§ edellytyksien 

täyttyessä, myös luovutuksesta saatu voitto on verovapaa tuloverotuksessa. Verosuun-

nittelun kannalta tämä yhdistelmä olisi ihanteellinen, koska se johtaisi verovapauteen 

luopujan osalta sekä jatkajan osalta lahjavero jätettäisiin maksuunpanematta. (Immonen 

& Lindgren 2017, 220-221.)  

Kauppahinta voidaan jättää jatkajan velaksi, mutta jos luopuja myöhemmin päättää luo-

pua saatavastaan, katsotaan velallisena olevan jatkajan saaneen lahjan luopujalta, jol-

loin velkaa verotetaan lahjaverolla. Jos on todennäköistä, ettei kauppahintaa ei ole tar-

koitus maksaa missään vaiheessa, voidaan luovutusta pitää jo heti luovutushetkellä saa-

tuna lahjana. (Verohallinto 2018b.) 

Kauppahinta voidaan maksaa kokonaan tai osittain myös muille henkilöille, esimerkiksi 

jatkajan sisaruksille. Näiden suorituksien katsotaan olevan erillisiä lahjoja luopujalta eli, 

vaikka jatkaja kohdistaa suorituksensa suoraan sisaruksille, katsotaan jatkajan maksa-

mien määrien olevan luopujalle maksettua vastiketta. (Verohallinto 2018b.) 

Lahja 

Lahja on kyseessä silloin, kun yrityksen omistusoikeus siirretään toiselle ilman minkään-

laista vastiketta. Jos luovutuksessa tehdään, mikä tahansa vastikkeeksi katsottava suo-

ritus; puhdas lahja muuttuu lahjaluonteiseksi kaupaksi. Maatilan lahjoitukseen sovelle-

taan jatkuvuusperiaatetta eli luopujalle ei yleensä tule tuloveroseuraamuksia (Verohal-

linto 2018b). Kun omistus siirtyy puhtaana lahjana uudelle omistajalle, on jatkajalla oi-

keus tehdä vain samat poistot rakennuksiin, koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä hyö-

dykkeiden hankintamenoihin kuin luopuja olisi saanut tehdä. (Finlex 2018.) Kuitenkin 
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tulee huomioida, että ne hankintamenot, jotka luopuja on jo aikaisemmin omassa vero-

tuksessaan vähentänyt (esimerkiksi tuotevarastot), eivät ole vähennyskelpoisia jatkajan 

maatalousverotuksessa. Lahjaveron määrä lasketaan lahjan käyvästä arvosta, joka 

määritetään Verohallinnon arvostamisohjeen mukaan. (Verohallinto 2018b.) 

Usealle henkilölle voidaan antaa yhteinen lahja. Tällaisessa tilanteessa lahjanantajia on 

vain yksi, mutta lahjansaajia on useampia. Lahjansaajille ei voi antaa toisistaan poik-

keavia omistusosuuksia tai muita erilaisia velvollisuuksia, vaan yhteislahjan tulee olla 

tasa-arvoinen jokaiselle lahjansaajalle. Kauppakirjassa on syytä mainita, että lahja on 

tarkoitettu yhteislahjaksi, koska kaupan lahjaosuus verotetaan yhteislahjana; yksi lahja-

vero, josta lahjansaajat ovat yhdessä vastuussa. (Verohallinto 2018b.)   

2.3 Vaiheittainen sukupolvenvaihdos 

Yksi vaihtoehto sukupolvenvaihdoksen luovutukselle on luovuttaa maatilan omaisuutta 

vaiheittain, esimerkiksi luovuttamalla puolet maatilasta ja sen irtaimistosta. Tämä vaih-

toehto muodostaa verotusyhtymän, jonka osakkaina ovat luopuja ja jatkaja. Verotusyh-

tymä on voimassa vain niin kauan, kuin molemmilla osapuolilla on yhteisomistus maati-

laan ja sen irtaimistoon; kun loppuosa maatilasta on luovutettu jatkajalle, verotusyhtymä 

purkautuu. (Verohallinto 2018b.) 

Vaiheittainen sukupolvenvaihdos voi olla hyvä vaihtoehto silloin, kun vanhemmat eivät 

ole vielä eläkeiässä tai ei tunnu ajankohtaiselta luovuttaa koko maatilaa vielä jatkajalle. 

Syytä on kuitenkin ottaa huomioon seuraavat asiat (Verohallinto 2018b): 

- jatkajalle luovutetaan niin suuri osa tilasta, että yrittäjätulovaatimus täyttyy; yrit-

täjätulo on täytettävä kolmen kalenterivuoden kuluessa esim. luovuttamalla lop-

puosa maatilasta 

- aikaisemmin mainitun verotusyhtymän takia, tulo jaetaan omistus- ja työpanok-

sen mukaan.  

2.4 Maatilan arvon määrittäminen 

Tehtiin luovutus sitten kauppana tai lahjana, tulee luovutuskirjassa yksityiskohtaisesti 

eritellä luovutukseen kuuluvat omaisuuserät. Maatilan sukupolvenvaihdoksiin sisältyy 

yleensä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Esimerkkejä kiinteästä omaisuudesta ovat 
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tuotanto- sekä yksityistalouden rakennukset, maatalousmaat salaojineen. Irtainta omai-

suutta taas ovat esimerkiksi tuotevarastot, koneet ja kalusto, karja sekä tukioikeudet. 

(Verohallinto 2018b.) 

Maatilan varallisuus määritetään yleensä niin, että jokaisen varallisuuslajin arvot, jotka 

sisältyvät maatilakokonaisuuteen, määritetään erikseen käyttäen parhaiten soveltuvaa 

arvonmäärittämismenetelmää. Lopuksi kaikkien varallisuuslajien arvot lasketaan yhteen. 

Maatilakokonaisuuden käypä hinta yleensä on alempi kuin yhteen laskettujen arvojen 

loppusumma, tehdään silloin tilakokonaisuusalennus. (Ossa 2018, 67.)  

Maatilan asuinrakennus ja sen rakennuspaikan osuus luovutushinnasta voi olla verova-

paata. Verovapauteen vaikuttaa se, että luopuja on käyttänyt asuntoa omana tai per-

heensä vakituisena asuntona yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan, kun asunto on hänen 

omistuksessaan ollut. Asuinrakennukseen rinnastettava rakennuspaikka ei saa olla suu-

rempi kuin 10 000 m2, ja tähän ei katsota mukaan metsää, peltoa tai tuotantorakennus-

ten rakennuspaikkaa. Kaavoitetulla alueella kaavoitettu tontti tai rakennuspaikka rinnas-

tetaan rakennukseen. (Verohallinto 2018b.) 

Peltomaasta pitää erikseen ilmoittaa peltojen kokonaispinta-ala sekä salaojitettujen pel-

tojen pinta-ala. Peltojen käypä arvo määritellään maakunnallisien keskihintojen perus-

teella. (Verohallinto 2017b.) Verotusarvo sen sijaan lasketaan Verohallinnon antaman 

päätöksen mukaan pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 

joka vuonna 2018 on 366,11 euroa hehtaaria kohden. (Verohallinto 2018d.) Taulukko 

pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta hehtaaria kohden on tehty kunnittain, joten 

taulukkoa ei lisätä opinnäytetyön teoriaosaan. Kun vuotuinen tuotto on laskettu, kerro-

taan se vielä luvulla 7. (OP 2018) 
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Taulukko 1. Maatalousmaan arvot perintö- ja lahjaverotuksessa 

 
(Verohallinto 2018c). 

Tuotantorakennuksien arvoina voidaan pitää niiden poistamatonta menojäännöstä, ja 

arvon määrittelyn pohjana voidaan pitää viimeisimmän veroilmoituksen tietoja. Jos maa-

tilalla on uusia tai uudehkoja rakennuksia, voidaan niiden arvona pitää niistä syntyneitä 

rakennuskustannuksia. Poistamattomiin menojäännösarvoihin on kuitenkin lisättävä ra-

kentamisen tai peruskorjauksen kohteena olleiden rakennusten tasausvaraukset, inves-

tointiavustukset ja vakuutuskorvaukset. Aktiivista tuotannollista toimintaa harjoittavan 

maatilan tuotantorakennuksien arvoksi katsotaan yleensä  5 000 – 10 000 euroa, vaikka 

menojäännös olisikin pienempi. (Verohallinto 2017b.) 

Koneet ja kalusto arvostetaan myös poistamattomien menojäännösarvojen perusteella. 

Jos sukupolvenvaihdoksen luovutukseen sisältyy metsäalueita, tulee menojäännösarvot 

eritellä; mitkä koneet ja kalusto kuuluvat maatalouteen ja mitkä metsätalouteen. Kuten 

tuotantorakennuksissa, tulee myös koneisiin ja kalustoon lisätä niihin kolmena vuotena 

kohdistetut tasausvaraukset, investointiavustukset tai muut vastaavat erät. (Verohallinto 

2017b.) Jos koneista ja kalustosta on tehty vuosittain täydet poistot, voidaan käypänä 

arvona tällöin käyttää korotettua jäännösarvoa. Täysillä poistoilla tarkoitetaan 
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elinkeinoverolaissa sallittuja enimmäispoistoja, eli tässä tapauksessa verokauden pois-

ton suuruus saa olla enintään 25% menojäännöksestä. (Verohallinto 2018b.)  

Metsän käyvän arvon määrittelyyn käytetään ensisijaisesti metsätalouden asiantuntijoi-

den antaman tila-arvioin mukaista hintaa. Näitä asiantuntijoita ovat metsänhoitoyhdistys, 

metsäkeskus tai muu alan asiantuntija. Käypä arvo on maapohjan, taimikoiden ja puus-

ton yhteenlaskettu arvo. Näiden yhteisarvosta voidaan tehdä yleensä noin 30% alennus, 

mutta se voi myös olla suurempi. (Ossa 2018, 68.) Verotusarvon laskemisessa käytetään 

Verohallinnon päätöstä metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta. (Verohallinto 

2018e) Taulukko metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta on myös tehty kunnit-

tain, jonka takia sitä ei lisätä opinnäytetyön teoriaosaan. Kun metsän vuotuinen tuotto on 

laskettu, kerrotaan se vielä luvulla 10. (OP 2018) 

Taulukko 2. Metsän arvo perintö- ja lahjaverotuksessa 

 
(Verohallinto 2018c) 

Maatalouteen liittyy erilaisia tuki- ja tuotanto-oikeuksia, joista osa on luovutettavissa jat-

kajalle sukupolvenvaihdoksessa. Näiden tukioikeuksien arvo otetaan huomioon maatilan 

arvoa määrittäessä. Tukioikeuksien käypänä arvona käytetään pääsääntöisesti perus-

tuen ja viherryttämistuen yhteismäärää. (Verohallinto 2018c.) 
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2.5 Nuoren viljelijän aloitustuki 

Nuoren viljelijän aloitustuen on tarkoitus auttaa tilanpidon aloittamisesta aiheutuvia kus-

tannuksia ja on siksi ratkaisevassa asemassa. Tuki myönnetään avustuksen ja korkotu-

kilainan yhdistelmänä, ja sitä haetaan ELY -keskuksesta. Jatkaja saa itse päättää, mihin 

kohteisiin haluaa avustuksen käyttää, mukaan luettuna henkilökohtaiset menot. Avustus 

on veronalaista tuloa, josta on ilmoitettava verottajalle. (OP 2018.) 

Korkotukilaina sen sijaan voidaan käyttää maatilaan liittyviin kustannuksiin, esimerkiksi 

kauppahinnan maksamiseen ja maatalousirtaimiston lisähankintoihin, vuoden kuluessa 

siitä, kun aloitustukipäätös on saatu. (OP 2018) 

Ehdot aloitustuen saamiselle 

Nuoreksi viljelijäksi katsotaan hakuhetkellä alle 41-vuotias henkilö, joka aloittaa ensim-

mäistä kertaa tilanpitoa ja alkaa harjoittamaan maataloutta elinkeinonaan. Jatkajalla voi 

olla aikaisemmin hankittuja tiloja, mutta niistävä saatava yrittäjätulon pitää jäädä alle 

12 000 euron. Aviopuolisoiden jatkaessa yhdessä tilanpitoa sukupolvenvaihdoksen jäl-

keen, tulee molempien täyttää ikäehto aloitustuen saamiseksi. (Maaseutuvirasto 2018.) 

Aloitustuen hakijalla tulee olla riittävä osaaminen aloitustuen saamiseksi. Vähimmäis-

vaatimuksena osaamiselle on (Maaseutuvirasto 2018): 

- toisen asteen luonnonvara-alan tai muun vastaavan alan koulutus tai kolmen 

vuoden kokemus maataloudesta 

- yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksen mukainen vähintään 20 

opintoviikon / 30 opinto- tai osaamispisteen koulutus. Tämän lisäksi koulutuk-

seen pitää sisältyä 10 opintoviikon / 15 opinto- tai osaamispisteen verran talou-

dellista koulutusta. 

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen ei tarvitse olla täytettynä hakemusta tehdessä, vaan 

riittävän ammattitaidon saavuttamiseen on 36 kuukautta aikaa siitä, kun tuki on myön-

netty. Mikäli aviopuoliso on mukana toiminnassa, tulee hänelläkin olla riittävä kokemus 

maataloudesta ja ainakin toisella olla vaadittava koulutus. Hakemukseen tulee liittää lii-

ketoimintasuunnitelma, jolla hakija osoittaa, että maatilatoiminta on kannattavaa. (Maa-

seutuvirasto 2018. 
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Taulukko 3. Tuen määrä 

 

*(korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä) (Maaseutuvirasto 

2018). 

Luopumistuki 

Maatalouden luopumistuen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo ennen van-

huuseläkeikää silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen. Luopumistukijärjes-

telmän viimeisin soveltamiskausi tuli voimaan 1.1.2015 ja se on päättymässä vuoden 

2018 lopussa. Toistaiseksi sitä ei ole päätetty jatkaa vuoden 2018 jälkeen. (Mela 2018.) 

Mahdollisten luopumistukijärjestelmän aloitteiden kannalta tilannetta kannattaa kuitenkin 

seurata silloin, kun se olisi itselleen ajankohtaista.  

Maatalousyrittäjä voi saada luopumistuen 60-vuotiaana luovuttamalla pellot ja tuotanto-

rakennukset tilanpidon jatkajalle. Ehtona tuen saamiselle on, että luopujan on pitänyt 

harjoittaa maataloutta viimeiset 10 vuotta ja olla MYEL-vakuutuksessa (Maatalousyrittä-

jien eläkelaki) vähintään 5 vuotta välittömästi ennen luopumista. Luopumistukea ei saa, 

jos saa jo toistaiseksi myönnettyä eläkettä. Jatkajallakin on vastuuta luopujan luopumis-

tuen saamiseksi. Jatkajan tarvitsee sitoutua viljelemään tilaa niin kauan kuin luopujille 

maksetaan luopumistukea. Sitoumusaika on viisi vuotta ja voimaantulon jälkeen sitä ei 

voi enää purkaa. (Mela 2018.) 
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3 SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS 

Verosuunnittelu on olennainen osa maatilan sukupolvenvaihdossa, koska omaisuuden 

siirto jatkajalle aiheuttaa aina veroseuraamuksia molemmille osapuolille.  

3.1 Tuloverotus 

Maatilasta luopuvalla ei ole erillistä yhtiötä, jonka hän voisi myydä, vaan kirjanpidon 

avulla osa varoista pidetään erillään muista varoista. Kauppana tapahtuvassa sukupol-

venvaihdossa luopuja myy siis sen omaisuuden, jolla hän on hankkinut itselleen elinkei-

notuloa. Luovutusvoitto, joka syntyy omaisuuden myynnistä, lisätään viimeisen verovuo-

den varsinaisen toiminnan tuloon. Kun omaisuuseristä saatava kauppahinta ylittää omai-

suuden verotuksessa poistamattomat hankintamenot, puhutaan voitosta. (Lakari & Eng-

blom 2016, 65.) Veroseuraamukset pyritään jakamaan tasaisesti luopujan ja jatkajan vä-

lillä, ja tämän takia tuloverotuksen huolellinen suunnittelu on tärkeää. Huolellisella suun-

nittelulla ja valmistautumisella saavutetaan molempia osapuolia palveleva lopputulos ve-

rotuksellisesti. (OP 2018.) 

Sukupolvenvaihdokseen sovelletaan tuloveroa silloin, kuin varallisuus myydään jatka-

jalle. Verotukseen sovelletaan sekä maatilatalouden tuloverolakia että tuloverolakia. 

Maatalouden irtaimen varallisuuden luovutushintaan sovelletaan maatilatalouden tulo-

verolakia, ja kiinteään varallisuuteen sekä metsätalouden ja yksityistalouden irtaimen 

varallisuuden luovutushintoihin sovelletaan tuloverolakia. (Verohallinto 2018b.) 

3.1.1 Tuloverolaki 

Veronalaisen luovutusvoiton ja -tappion laskemiseen ja luovutusvoittojen verovapauspe-

rusteisiin sovelletaan tuloverolain säännöksiä silloin, kun kyseessä on kiinteä omaisuus. 

Maa- ja metsätalouden kiinteään omaisuuteen katsotaan maatalousmaa, CAP -maatila-

tukioikeus, salaojat, metsä sekä tuotantorakennukset ja niiden rakennuspaikat. Luovutus 

voi olla verovapaa silloin, jos kaikki alla olevat ehdot täyttyvät (Verohallinto 2018b): 

- omaisuutta on käytetty maa- ja metsätalouden harjoittamiseen luopujan toimesta 
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- luopuja on omistanut omaisuuden yhteensä yli 10 vuotta tai luopuja ja sellainen 

henkilö ovat sen yhdessä omistaneet, jolta luopuja on saanut omaisuuden vas-

tikkeetta 

- jatkajana on luopujan lapsi tai muu rintaperillinen, luopujan sisarus tai sisarpuoli. 

Edellä mainitut lähisukulaiset voivat ostaa tilan joko yksin tai yhdessä puolisonsa 

kanssa.  

Luopujan ei kuitenkaan tarvitse viljellä itse peltoja ennen sukupolvenvaihdosta, vaan kor-

kein hallinto-oikeus on katsonut riittäväksi sen, että luopuja on jossain vaiheessa ollut 

maatalouden harjoittaja luovutettavalla tilalla (Verohallinto 2018b). Jatkajan ei myöskään 

tarvitse itse jatkaa maa- tai metsätalouden harjoittamista, mutta maatilaa ei voida myydä 

ilman veroseuraamuksia, kunnes viisi vuotta on kulunut, muuten verovapaus menete-

tään (OP 2018). 

Verovapautta ei välttämättä voida soveltaa koko kiinteään omaisuuteen, jota ollaan luo-

vuttamassa. Sitä sovelletaan ainoastaan siihen omaisuuserään, joka kuuluu luopujan 

harjoittamaan maa- tai metsätalouteen (Verohallinto 2018b). 

Verovapauden ulkopuolelle jää muun muassa seuraavat asiat (Verohallinto 2018b): 

- omaisuus, joka on ollut yksityiskäytössä tai sitä on käytetty muuhun yritystoimin-

taan 

- maatalousmaa ja maatalousrakennukset, jos maatilalla harjoitetaan ainoastaan 

metsätaloutta 

- luopujan maa- tai metsätalouteen kuuluva rakennus, joka luovutetaan ilman maa-

pohjaa. 

Kaikki eivät pysty täyttämään aikaisemmin mainittuja verovapaussäännösten edellytyk-

siä. Tällöin luovutushintaan otetaan sovellettavaksi luovutusvoiton laskemista koskevat 

säännökset. Tuloverolain mukaan luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä luo-

vutushinnasta voiton hankkimisesta johtuneet menot sekä se osa omaisuuden hankinta-

menosta, jota ei ole aiemmin vähennetty. (Verohallinto 2018b). 

Mikäli maatilasta luopuja on aiemmin saanut luovutettavan tilan lahjanluonteisella kau-

palla tai lahjana ja hänen tapauksessaan on käytetty perintö- ja lahjaveronhuojennusta, 

tällöin lahjana saadun osuuden hankintamenoksi katsotaan lahjan osuus huojennus-

säännöksen mukaisesti lasketusta sukupolvenvaihdosarvosta. Toinen tapa on vähentää 
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luovutushinnasta hankintameno-olettama, joka on joko 20 % tai 40 %, riippuen omaisuu-

den omistusajasta. (Verohallinto 2018b). 

Lahjaluonteisessa kaupassa hankintamenosta ja voiton hankkimisesta johtuvista me-

noista voidaan vähentää vain se osa, joka kohdistuu vastikkeellisesti luovutettavaan 

osaan. Tässäkin tapauksessa hankintameno-olettaman vähentäminen on vaihtoehto. 

(Verohallinto 2018b). 

Metsä, mikä on mukana veronalaisessa luovutuksessa ja, mikä sisältyy metsävähennys-

järjestelmän piiriin, voi luovutusvoittoon tulla lisättäväksi käytetyt metsävähennykset (Ve-

rohallinto 2018b). 

Ei ole taattua, että luovutusvoittolaskelmat olisivat aina positiivia vaan negatiivinen lop-

putulos on myös mahdollinen. Silloin puhutaan luovutustappiosta. Luovutustappiota syn-

tyy, kun vähennyskelpoinen hankintameno on suurempi kuin luovutushinta. Tappion vä-

hentäminen on mahdollista sen syntymisvuonna ja seuraavana viitenä verovuotena, 

muiden omaisuuksien luovutuksista saaduista voitoista. Verovuoden 2016 tai sen jäl-

keen syntyneet luovutustappiot voidaan vähentää luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 

verotuksessa muista pääomatuloista. (Verohallinto 2018b) 

3.1.2 Maatilatalouden tuloverolaki 

Maatalouden irtaimen omaisuuden myyntiä käsitellään melkein samoin kuin maatalous-

toiminnan aikana vastaavien erien myynti (Verohallinto 2018b). 

Luovutettavan omaisuuden käypä arvo katsotaan luovutushinnaksi. Ylärajana kuitenkin 

pidetään omaisuuserän alkuperäistä hankintamenoa. Näin maatalouden tuloon pysty-

tään palauttamaan ne vähennykset, jotka lahjaluonteisesti luovutettavasta omaisuus-

erästä on aiemmin tehty. (Verohallinto 2018b.) 

Aikaisemmin mainittiin, että rakennuksen luovuttaminen ilman maapohjaa jää tulovero-

lain verovapaussäännöksien ulkopuolelle. Rakennus on tällöin irtainta omaisuutta, jolloin 

siihen ei sovelleta luovutusvoittosäännöksiä, vaan maatilatalouden tuloverolakia. (Vero-

hallinto 2018b.) 
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Koneiden ja kaluston luovutushinta 

Myyntihinnan tuloutus tapahtuu vähentämällä se kaluston menojäännöksestä. Jos myyn-

tihinta on menojäännöstä suurempi, syntyy veronalaista maataloustuloa. Esimerkiksi, jos 

ennen luovutusta kalustoinvestointeihin on käytetty investointiavustuksia, jotka pienen-

tävät menojäännöstä; kaluston arvo on suurempi, mitä sen kirjanpitoarvo on. (Verohal-

linto 2018b.) 

Luopuja saa vähentää erotuksen lisäpoistona, mikäli koko kaluston myyntihinta on me-

nojäännöstä pienempi. Tällöin kaluston arvo on alentunut luopujan toiminnan aikana 

enemmän kuin hän on aiemmin tehnyt poistoja. Ehtona on, että kauppa ei saa olla lah-

janluontoinen. Luopujan pitäessä osan kalustosta itsellään tai luovuttamalla osan muulle 

osapuolelle kuin maatilan jatkajalle, kaluston menojäännös jaetaan käypien arvojen suh-

teessa jokaiselle kaluston saavalle osapuolelle. Tämä vaikuttaa siihen, että jatkajan lisä-

poistoa laskettaessa huomioidaan ainoastaan se osa kalustosta, jonka hän saa. (Vero-

hallinto 2018b.) 

Tuotevarastojen ja sadonvaran luovutushinta 

Luovutushetkellä tilalla olevista maataloustuotteista ja -tarvikkeista saatu luovutushinta 

on maatalouden veronalaista tuloa. Samaa menetelmää sovelletaan sadonvaraan, mi-

käli molemmat osapuolet kauppaa solmiessaan katsovat sadonvaralla olevan erillistä 

arvoa. Sadonvara tarkoittaa jatkajalle jäävää kylvettyä, kasvavaa satoa. (Verohallinto 

2018b.) 

Tukioikeuden luovutushinta 

Tukioikeudet siirtyvät pellon mukana jatkajalle, mutta siitä tarvitsee mainita kauppakir-

jassa. Kauppahinnasta ei synny luopujalle verokustannuksia, jos luovutusvoittoverova-

pauden edellytykset täyttyvät. Jatkaja saa vähentää kauppahinnan osuuden tukioikeuk-

sien käyvästä arvosta, mutta vähennys voi enintään 30 % pellon kauppahintaosuudesta. 

(OP 2018.) 

Vuokrapeltojen takia maatiloilla on usein enemmän tukioikeuksia verrattuna omaan pel-

tomäärään, mikä johtaa siihen, että verovapaussäännös ei koske vuokrapeltoihin 
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käytettyjä tukioikeuksia. Jos luopuja on hankkinut osan omasta maatalousmaastaan alle 

10 vuotta sitten, jättää verovapaussäännös myös tällaisen tukioikeuden luovutuksen ul-

kopuolelle. (Verohallinto 2018b.) 

Tukioikeuden luovutus ei ole verovapaata, jos verovapaussäännöstä ei voida soveltaa, 

jolloin tukioikeudesta saatu luovutushinta on maatalouden veronalaista tuloa. Tukioi-

keuksien käyväksi arvoksi määritetään yhden vuoden perustukea vastaava summa. (Ve-

rohallinto 2018b.) 

Arvopapereiden luovutushinta 

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien osakkeet ja osuustodistukset ovat tavallisimpia arvopa-

pereita; mikäli ne vaikuttavat olennaisesti harjoitettavaan maatalouteen, kuuluvat ne 

maatalouden varoihin. Tällaisia arvopapereita voivat olla esimerkiksi osakkeet sellai-

sessa yrityksessä, joka hoitaa maataloustuotteiden jalostusta tai tuotantotarvikkeiden 

kauppaa ja huoltoa. Arvopaperit sisältyvät maatilan kauppaan vain, jos ne ovat merkitty 

kauppakirjaan. Arvopapereiden luovutukseen sovelletaan tuloverolain luovutusvoitto-

säännöksiä, koska maatilatalouden tuloverolaissa ei ole säännöstä luovutuksesta saa-

tavan tulon verotuksesta. Luovutushinnasta vähennetään joko hankintameno tai hankin-

tameno-olettama, jolloin erotus on maatalouden veronalaista tuloa. Luovutukseen voi-

daan myös soveltaa verovapaussäännöstä, jos omistusaika- ja sukulaisuusedellytykset 

täyttyvät sekä luovutuksen kohteena on henkilöyhtiön osuus. Tuotanto-oikeudet, tukioi-

keudet, yhteismetsäosuudet ja henkilöyhtiöiden osuudet eivät ole arvopapereita. (Vero-

hallinto 2018b.) 

3.1.3 Tuloveron huojennus 

Huojennus koskee ainoastaan maa- ja metsätalouden kiinteää omaisuutta sekä CAP-

maatilatukioikeuden (Common Agricultural Policy) luovutuksesta saatua voittoa, kun se 

luovutetaan samalle luovutuksensaajalle luovutuksen yhteydessä (Ossa 2018, 265). 

CAP on Euroopan Unionin yhteinen maatalouspolitiikka, joka ottaa kantaa luonnonvaro-

jen kestävämpään käyttöön, ilmastonmuutokseen, maailmanmarkkinoiden tiukentunee-

seen kilpailuun ja EU:n maaseutualueiden säilyttämiseen elinvoimaisina. Edellytyksen 

tuen saamiselle on, että yrittäjä noudattaa elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia 

ja ympäristönsuojelua koskevia ehtoja. (Eurooppa-neuvosto 2018.) 
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Osittaisessa maa- tai metsätalouskiinteistön luovutuksessa voidaan soveltaa huojen-

nusta, mutta luopujan on silloin itse pitänyt harjoittaa elinkeinoa luovutettavalla maati-

lalla. Toisin sanoen, jos luopuja ei ole koskaan harjoittanut maataloutta tilalla, luovutus-

voitto ei ole verovapaata tuloa. Huojennuksen ulkopuolelle jäävät maatalousirtaimisto ja 

maatilalla sijaitsevat vapaa-ajan rakennukset, yksityiskäytössä tai muussa yritystoimin-

nassa käytössä olleet omaisuudet. (Ossa 2018, 264-265.) 

Metsätaloutta voidaan harjoittaa pienimuotoisesti ja onkin katsottu, että metsätaloustilan 

pinta-alaraja on noin kaksi hehtaaria. Pelkkä metsätilan omistaminen täyttää huojennuk-

sen edellytyksen metsätalouden harjoittamisesta, koska siitä ei voida edellyttää mitään 

erityistä näyttöä. (Ossa 2018, 266.) 

3.2 Lahjaverotus 

Lahjaveroa joudutaan maksamaan, jos tila myydään lahjanluonteisella kaupalla tai lah-

joitetaan jatkajalle. Lahjaveron maksaminen kuuluu lahjan saajalle ja lahjavero jaetaan 

kahteen eri veroluokkaan. Jakaminen perustuu puhtaasti siihen, kuinka läheistä sukua 

lahjansaaja on lahjanantajan kanssa. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat lähimmät suku-

laiset ja toiseen kaikki muut sukulaiset ja vieraat. (Lakari & Engblom 2016, 46.)  

Taulukko 4. 1. veroluokka 

 

(Verohallinto 2018a). 

Taulukko 5. 2 veroluokka 
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(Verohallinto 2018a). 

Maatilan lahjoittamista suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon, onko luopuja antanut 

jatkajalle jo aikaisemmin jonkin lahjan kolmen vuoden sisällä. Mikäli näin on, tullaa aiem-

min annetun lahjan arvo laskemaan yhteen tulevan lahjan arvon kanssa. Vanhemmat 

voivat kuitenkin antaa erikseen lapselleen lahjoja eli jos luopuja ei ole lahjoittanut lapsel-

leen aikaisemmin mitään, mutta hänen puolisonsa on, ei sitä lasketa mukaan tulevan 

lahjan arvoon. (Lakari & Engblom 2016, 47.) 

Veron suuruuden määrittää lahjan käypä arvo sen antamishetkellä. Mikäli luopuja päät-

tää pidättää itsellään oikeuden tonttiin tai maa-alueisiin, näiden arvo vähennetään luo-

vutettavan omaisuuden arvosta. Jos luopuja pidättää oikeuden metsäalueisiin, lasketaan 

arvo silloin metsän käyvän arvon perusteella niin, että sen vuotuisarvo on 5% käyvästä 

arvosta ja kokonaissumma saadaan kertomalla vuotuisarvo ikään perustuvalla pääomi-

tuskertoimella. Asumisoikeuden hallinnanpidättäminen yleensä alentaa jatkajalle siirty-

vän omaisuuden käypää arvoa ja se saadaan laskemalla vuotuisarvo, joka on 5% käy-

västä arvosta ja se kerrotaan luovuttajan iän mukaisella kertoimella. (OP 2018.) 

Jatkaja voi hakea maksuajan pidennystä Verohallinnolta. Pidennyksen voi saada enin-

tään 10 vuodeksi, mutta lahjaveron pitää olla vähintään 1 700 euroa ja jatkajan on jat-

kettava toiminnan harjoittamista. Yhden erän suuruuden tulee olla vähintään 850 euroa. 

(Minilex 2018.) 

3.2.1 Lahjaveron huojennukset 

Maatilojen lahjaverotuksessa on säädetty huojennuksia perintö- ja lahjaverolaissa. Lain 

mukaan maatilasta maksettava lahjavero voidaan jättää joko kokonaan tai osittain mak-

suunpanematta, mikä johtuu mahdollisien huojennuksien hakemisesta ja niiden saami-

sesta. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että maataloutta tai maa- ja metsätaloutta pysty-

tään jatkamaan luovutettavalla varallisuudella. Pelkkiä tuotantorakennuksia tai alle kah-

den hehtaarin aluetta ei katsota maatilaksi, jotka eivät oikeuta huojennuksen hakemi-

seen. Huojennuksen ulkopuolelle jäävät myös irtaimen maatalousomaisuuden luovutus. 

(Verohallinto 2018b.) 

Osittainen huojennus voidaan tehdä silloin, jos kaikki alla mainitut edellytykset täyttyvät 

(Verohallinto 2018b): 
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- luovutukseen sisältyy maatila tai sen osa 

- maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista jatketaan maatilalla lah-

jansaajan toimesta 

- huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa. 

Täysi huojennus edellyttää, että kaikki seuraavat ehdot ovat voimassa: 

- luovutuksen kohteena on maatila tai sen osa 

- maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista jatketaan maatilalla lah-

jansaajan toimesta 

- lahjansaaja maksaa vastiketta yli 50% luovutettavan omaisuuden käyvästä ar-

vosta 

Täydessä huojennuksessa otetaan huomioon kaikki luovutuksessa siirtyvät maatilava-

rallisuudet. Molemmissa tapauksissa huojennuspyyntö on toimitettava Verohallinnolle 

ennen lahjaverotuksen toimeenpanemista (Verohallinto 2018b). 

3.2.2 Huojennuksen laskeminen 

Lahjoitetun maatilavarallisuuden huojennus lasketaan käyvän arvon lisäksi myös niin sa-

notulla sukupolvenvaihdosarvolla. Huojennettavan lahjaveron määrä saadaan laske-

malla lasketun veron ja sukupolvenvaihdosarvon erotus tai käyvästä arvosta lasketun 

veron ja 850 euron erotus. Sukupolvenvaihdosarvon saadaan laskettua niin, että lahja-

verotuksen pohjana on arvo, joka on 40 % varojen arvostamisesta verotuksessa annetun 

lain mukaisesta arvosta eli minkä arvoinen luovutettava omaisuus on edeltäneen vuoden 

tuloverotuksessa, kun verovelvollisuus on alkanut. (Verohallinto 2018b.) 

Arvot määräytyvät arvostamislain mukaan seuraavasti (OP 2018): 

- asuinrakennuksessa jälleenhankinta-arvo, josta vähennetään ikäalennus (=ve-

rotusarvo) 

- tuotantorakennuksissa poistamaton menojäännös 

- peltojen hehtaarituotto, jonka arvo vahvistetaan vuosittain jokaisessa kunnassa 

ja kerrotaan luvulla 7. Salaojitetuista pelloista lisätään tarvittaessa salaojituslisä 

peltojen arvoon 

- koneissa ja kalustoissa menojäännös 
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- metsän hehtaarituotto, joka myöskin vahvistetaan kunnittain joka vuosi, ja ker-

rotaan luvulla 10.  

3.3 Arvonlisäverotus 

Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa maatilan tai sen osan luovutuksesta silloin, kun toi-

mintaa ollaan jatkamassa. Irtaimiston luovutuksesta ei myöskään määrätä arvonlisäve-

roa maksettavaksi, mikäli se luovutetaan jatkajalle erillisellä kauppakirjalla aloittamisen 

yhteydessä. Tukioikeuksien kauppahinta jää myös arvonlisäveron ulkopuolelle. (OP 

2018.) 

Luopujan siirtäessä koneita ja kalustoa omaan yksityiskäyttöönsä luopumishetkellä, joh-

taa arvonlisäveron palautukseen. Siirto voi aiheuttaa luopujalle tuloveroseuraamuksia, 

koska kone arvioidaan käypään arvoon luovutushetkellä. Käyvän arvon ollessa suurempi 

kuin menojäännös, ylimenevä osa tuloutuu myyjän verotuksessa. Poikkeuksena on, jos 

luopuja siirtää esimerkiksi koneen toiseen arvonlisäverovelvolliseen tulolähteeseen, jol-

loin veroseuraamuksia ei tule. (OP 2018.) 

3.4 Varainsiirtoverotus 

Jatkaja joutuu maksamaan varainsiirtoveroa 4 % kiinteistön lainhuudosta. Prosentti-

osuus lasketaan kuitenkin kiinteistön kauppahinnasta eli ilman irtaimiston ja tilatukioikeu-

den kauppahintoja. Jos alle 40-vuotias jatkaja ei ole aikaisemmin ostanut asuntoa vaan 

kyseessä on hänen ensimmäinen, on asunnon osuus kauppahinnasta silloin verovapaa. 

Kiinteistön kauppahinta on verovapaa myös silloin, jos kaupan rahoitukseen saadaan 

korkotukilainaa. (OP 2018.) 

Varainsiirtoveron, lainhuudatuskulut, kaupanvahvistajan palkkion ja muut kaupantekoon 

liittyvät kulut jatkaja voi vähentää verotuksessaan. Vähennys voidaan tehdä kuitenkin 

ainoastaan vähennyskelpoisista kohteista, koska rakennusten, irtaimiston, siltojen ja sa-

laojien vähenny tapahtuu menojäännöksen kautta. Metsään kohdistuvasta varainsiirto-

verosta ja muista kaupantekokuluista, lisätään 60 % metsävähennyksen määrään. (OP 

2018.) 
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4 YRITYKSEN X ERI LUOVUTUSTAPOJEN VERTAILU 

Tiedot poistettu salassapitovelvollisuuden vuoksi. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tiedot poistettu salassapitovelvollisuuden vuoksi. 
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