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Opinnäytetyön aiheena on maatalouden tuloverotus eri yritysmuodoissa. Verolainsäädännön 

tarkoituksena ei ole ohjata alkavaa yrittäjää tietyn yritysmuodon valintaan, vaikkakin yritystä 
perustettaessa kiinnitetään usein huomiota eri eritysmuotovaihtoehtojen verokohteluun. Yri-
tyksen verotukseen ja sen osakkaiden kokonaisverorasitukseen vaikuttavat monet tekijät. Sik-
si verotuksellisesti edullisimman vaihtoehdon valinta vaatii tarkkaa harkintaa ja tilannekoh-
taista näkemystä asiasta. 
 
Maatalouden tuloverolaissa on annettu säädökset maatalouden tuloksen laskemiseen. Tässä 
tutkimuksessa on tarkasteltu tulonmuodostumista ja verotettavan tulon laskemista yksityisen 
maatalouden harjoittajan ja puolison sekä verotusyhtymän että osakeyhtiön osakkaiden näkö-
kulmasta. Tutkimustavoitteena on selvittää omistajille käteen jäävän tulon suuruus sekä mak-
settavien verojen määrä suhteessa jaettavaan yritystuloon. Tutkimuksessa on käytetty esi-
merkkiyrityksen lukuja ja tietoja eri yritysmuotoja vertailtaessa. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on ratkaista esimerkkiyritysten maatalousyrittäjälle 
edullisin yritysmuoto verotuksen kannalta, sekä mitkä asiat vaikuttavat verotukseen eri yri-
tysmuodoissa. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on myös, miten eri yritysmuodot vaikuttavat 
maatalousyrityksen omistajille jaettavan tulon verotukseen. Tutkimusongelman ratkaisemi-

seksi on tutkittu eri vero- ja yhtiöoikeudellisia lakeja, perehdytty alan kirjallisuuteen ja käy-
tetty esimerkkiyrityksen lukuja. 
 
Opinnäytetyön tuloksena on selvitys maataloudessa yleisimmin käytettyjen yritysmuotojen 
tulonmuodostuksesta ja jaettavan yritystulon verotuksesta. Tutkimuksessa havaittiin yrityksen 
nettovarallisuudella olevan keskeinen merkitys kokonaisverorasituksen muodostumisessa.  
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The subject of this thesis is agricultural income taxation in different types of legal forms. 

Legislation should be neutral and not guide the starting entrepreneur in selecting the compa-
ny form, but still special attention is paid to the taxation in different company forms. Com-
pany taxation and the overall taxation of the shareholders are influenced by many factors. 
Therefore, the choice of the most tax advantageous form requires careful consideration in 
every situation. 
 
The agricultural income tax act gives legal norms how the profit is calculated. This thesis is 
studied how the profit is formed and taxable income calculated from trade names, tax con-
sortium and limited liability company’s point of view. The study objective is to find out the 
owners’ net income and the amount of taxes in relation to company profit. This study uses 
figures and data from a case company in comparing different company forms.  
 
The research question of this thesis is to solve an entrepreneur’s most inexpensive choice of 
company form for tax purposes and which factors have an effect on taxation in different 
company forms. The main research question is also how these various company forms affect 
income taxation of the shareholders. The research problem is solved with the help of studying 
taxation and company laws and literature and by using figures from the case company.  

 
The result of this thesis is a study how the profit and income taxes are formed in the most 
common company forms used in agriculture. In this study it was found that the company’s net 
assets have the most crucial meaning in calculating the overall burden of taxation. 
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1 Johdanto 

 

Maatilayrittäjä voi harjoittaa toimintaansa useassa eri yritysmuodossa. Toiminnan laajuus se-

kä laatu, omistajien vastuut, pääoman tarve ja voitonjako vaikuttavat yritysmuodon valin-

taan. Verotuksen neutraalisuudella pyritään vaikuttamaan siihen, että verotuksella ei olisi 

vaikutusta valintaan. Yrittäjälle on kuitenkin yritysmuotoa valittaessa usein merkitystä voiton 

verotuksella ja sillä, miten voitto saadaan siirrettyä omistajille. Monet tekijät vaikuttavat 

verotukseen eikä yleispäteviä sääntöjä ole. Tilannetta on harkittava aina tapauskohtaisesti. 

Edullisin yritysmuoto verotuksellisesti selviää, kun otetaan huomioon yrityksen sekä omistajan 

verorasitukset. 

 

Mahdollisia maatilatalouden harjoittamismuotoja Suomessa ovat yksityinen maataloudenhar-

joittaja, verotusyhtymä, avoin ja kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, yh-

teismetsä ja kalastuskunta. Niitä verotetaan toisistaan eri tavoin. Yritysmuoto vaikuttaa toi-

minnan joustavuuteen, taloudelliseen vastuuseen sekä erittäin keskeisesti omistajan vero-

oikeudelliseen asemaan. Yritysmuodon valintaan ei ole yleispäteviä sääntöjä, vaan tilannetta 

on harkittava yrityskohtaisesti. Suurta liikevaihtoa tekevä maatilayritys todennäköisesti kan-

nattaa osakeyhtiö-muotoisena sen edullisemman verokohtelun vuoksi, kun taas pieni yritys 

kannattaa paremmin jonakin muuna yritysmuotona. Kussakin yritysmuodossa on hyvät ja huo-

not puolensa. Etenkin maataloutta sisältävän yritystoiminnan oikean muodon valitsemiseen 

kannattaa panostaa aikaa, vaikka ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen. (Enroth, Österman, 

Harmoinen 2007, 6-10, 18.) 

 

1.1 Työn tarkoitus ja rajaus  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on maatalousyritys, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä. Kyseinen 

toimeksiantaja haluaa yleisesti tietoa ja selvyyttä maatalouden tulon muodostumisesta, jaos-

ta ja verotuksesta eri yritysmuodoissa. Työn tarkoituksena on selvittää maatalousyrittäjän ja 

puolison tulon verotusta eri yritysmuodoissa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään edullisin 

yritysmuoto verotuksen kannalta, mitkä asiat vaikuttavat verotukseen eri yritysmuodoissa ja 

miten nettovarallisuus vaikuttaa yrityksen voitonjakoon. Yritystoiminnan kannattavuuteen ei 

työssä oteta kantaa. Keskeinen tutkimuskysymys työssä on, miten eri yritysmuodot vaikutta-

vat maatalousyrityksen omistajille jaettavan tulon verotukseen sekä mikä yritysmuoto on ve-

rotuksen kannalta edullisin. 

 

Aihe on rajattu siten, että tutkitaan vain yleisimpiä maatalouteen soveltuvia yritysmuotoja. 

Näitä ovat yksityinen maataloudenharjoittaja, verotusyhtymä ja osakeyhtiö. Verotuksessa 

keskitytään tulon jakoon ja yrityksen ja osakkaan tuloverotukseen. Tuloveroja ovat valtion 

tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja veronluonteisia maksuja muun muassa sairasvakuu-
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tusmaksu. Työssä sivutaan sitä, mistä tulolähteistä maatalousyrityksen tuloa voi syntyä ja mi-

tä kuuluu maatalouden tulolähteeseen. Arvonlisäverotusta, perintö- ja lahjaverotusta eikä 

varainsiirtoverotusta työssä tutkita. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Työ on vero-oikeudellinen ja tutkimuksessa käytetään lainsäädäntöä, verohallinnon ohjeita ja 

oikeuskirjallisuutta. Työn laskennallisessa osuudessa on tiedonlähteenä kahden erimerkkiyri-

tyksen lukuja. Tässä osuudessa pyritään löytämään vastaukset tutkimusongelmiin vertailemal-

la laskutoimituksia eli taloudellisia seuraamuksia keskenään. Tutkimuksen kahden tuloiltaan 

ja nettovarallisuudeltaan samansuuruisen esimerkkiyrityksen lukuja käytetään kokonaisvero-

rasituksen laskemiseen. Lopuksi tuloksista nähdään, mikä yritysmuoto olisi kannattavin esi-

merkkiyritysten kokoiselle toiminnalle. Loppuvaiheessa esitetään yhteenveto ja johtopäätök-

set, jotka työn aikana ovat tulleet esille. Tutkimustieto pyritään kertomaan selkeästi ja ym-

märrettävästi esimerkkien avulla. 

 

Kun vertaillaan yritysmuotoja, tulee ottaa huomioon se, että osakeyhtiössä voittovaroja voi-

daan jättää yritykseen, mikä vaikuttaa kokonaisverotukseen pitkällä aikavälillä. Osakeyhtiö on 

ainut yritysmuoto, jossa näin voidaan tehdä. Voittovarojen jättäminen yhtiöön kasvattaa net-

tovarallisuutta ja mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa yrittäjä voi nostaa suurempaa vero-

tonta osinkoa. Muiden yritysmuotojen omistajia verotetaan tuloksen mukaan, syntyi yritykses-

sä voittoa tai ei. (Koponen 2011, 289.) Kaikkien voittovarojen jako ei siis ole tarkoituksenmu-

kaista ja osinkoa voidaan jakaa esimerkiksi vain verovapaan osan verran, jolloin loppuosa jää 

yhtiöön.  

 

Palkan maksu yrittäjälle on toimeentulon kannalta oleellista. Osakeyhtiössä yrittäjä voi mak-

saa palkkaa itselleen, mutta yksityinen maataloudenharjoittaja ei sitä voi tehdä. Yksityinen 

maataloudenharjoittaja voi nostaa itselleen yrityksestä rahaa milloin vain, koska yritystä ve-

rotetaan koko vuoden tuloksen mukaan. Verotusyhtymässä yrittäjä voi maksaa itselleen palk-

kaa, mutta sivukulujen vuoksi se ei ole tarkoituksenmukaista.  

 

2 Tuloverotus ja sen soveltaminen maataloudessa 

 

2.1 Yleistä 

 

Ensisijainen verotuksen tehtävä on rahoittaa julkisen talouden toimintaa yksityisen sektorin 

verovaroilla. Suurimman osan veroista ja veronkaltaisista maksuista kerää Verohallinto. Vero-

velvollisia ovat luonnolliset henkilöt, yhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt, yhtymät sekä kuolin-

pesät. Yritykset ovat verotuksessa keskenään tasavertaisia ja luonnolliset henkilöt ovat kes-
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kenään tasavertaisia. Veronsaajia ovat valtion ja kuntien lisäksi muut julkisyhteisöt, kuten 

evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat sekä Kela. (Verotus Suomessa 2013.) Makset-

tavia veroja voidaan jakaa eri tavoin, mutta yleisin jako on välillisiin ja välittömiin veroihin. 

Välillisiä veroja ovat muun muassa arvonlisävero, valmistevero ja leimavero eli ne, joita ku-

luttaja joutuu maksamaan ostaessaan tuotetta tai palvelua yritykseltä. Välittömät verot puo-

lestaan määräytyvät verovelvollisen tulojen perusteella. Näitä ovat esimerkiksi tulovero, kun-

nallisvero ja sairasvakuutusmaksu. (Sanasto 2013)  

 

Verotuksessa tulisi pyrkiä neutraalisuuteen eli sen tulisi kohdella kaikkia veronmaksajia yh-

denmukaisesti. Verotus ei saisi vaikuttaa verovelvollisen päätöksentekoon. Esimerkiksi yritys-

muodon valinnalla ei yhdenmukaisen verokohtelun toteutuessa saisi olla vaikutusta tulon ve-

rorasitukseen. Yksityistä ammatinharjoittajaa tulisi verottaa samoin perustein kuin osakeyh-

tiötä, eikä verotus kannustaisi tällöin valitsemaan toista yritysmuotoa pelkästään verojen 

maksun edullisuuden vuoksi. Sellainen verotus ei ole tehokasta varsinkaan, jos liiketoiminta ei 

muuten ole yritysmuodolle tarkoituksenmukaista. Neutraali verotus ei nykyjärjestelmässä täy-

sin toteudu: esimerkiksi osakeyhtiöstä voi tällä hetkellä voimassa olevien säädösten mukaan 

nostaa verovapaata osinkoa 60 000 euroa pelkästään lisäämällä yrityksen nettovarallisuutta. 

(Myrsky 2013, 80–83.) 

 

2.2 Ansio- ja pääomatulo 

 

Verotusta varten henkilön tulo jaetaan kahteen tulolajiin, ansio- ja pääomatuloon. Pääomatu-

loa on kaikki sellainen tulo, jota omaisuuden katsotaan kerryttäneen. Näitä ovat TVL 32 §:ssa 

luetellut 

 

- korko- osinko- ja vuokratulo 

- metsätalouden pääomatulo  

- maa-aineksesta saadut tulot 

- jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus  

- yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus. 

 

Vuodesta 2012 alkaen 50 000 euron pääomatulojen verokanta on 30 % ja sen ylittävältä osuu-

delta 32 %. TVL 124 §: n mukaan pääomatuloista syntyvä vero maksetaan valtiolle.  

Ansiotuloa on kaikki sellainen tulo, jota ei luokitella pääomatuloksi. Näitä ovat TVL 61–63 § 

mukaan   

 

- palkka- ja eläketulot 

- ansiotulo-osuus jaettavasta yritystulosta 

- yhtymästä saatu osakkaan tulo-osuuden ansiotulo-osuus 
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- ansiotulo-osuus osakeyhtiön osingosta sekä  

- metsätaloudesta saatu puhdas tulo 

 

Ansiotulon tuloveroja ovat valtionvero, kunnallis- ja kirkollisvero. Vuoden 2012 tuloveroas-

teikkolaissa säädetään, että ansiotulosta on maksettava valtionveroa progressiivisen tulovero-

asteikon mukaan (TVL 124 §). 

 

Verotettava ansiotulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä 

tulon osasta 

16 100 – 23 900 € 8 € 6,5 % 

23 900 – 39 100 € 515 € 17,5 % 

39 100 – 70 300 € 3 175 € 21,5 % 

70 300 – 100 000 € 9 883 € 29,75 % 

100 000 € - 18 718,75 € 31,75 % 

 
Taulukko 1: Vuoden 2013 valtion tuloveroasteikko (Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki). 
 

Taulukko 1 kertoo, että alle 16 100 euron ansiotuloista ei makseta lainkaan tuloveroa valtiol-

le. Kunnallisveroa ynnä muita veronluonteisia maksuja tosin maksetaan, joten tulo ei ole ko-

konaan verotonta. 16 100 – 23 900 euron ansiotuloista maksetaan valtionveroa 8 euroa sekä 

lisäksi alarajan ylittävältä osalta 6,5 %. 23 900 – 39 100 euron ansiotuloista maksetaan veroa 

515 euroa sekä alarajan ylittävältä osalta lisäksi 17,5 % jne. 

 

Kunnallisvero on kiinteä ja vaihtelee kunnittain. Se on keskimäärin 19 %, mutta pienituloiset 

maksavat kunnallisveroa eri vähennysten vuoksi suhteessa suurituloisia vähemmän. Kunnallis-

vero on siis lievästi progressiivinen. Kirkollisvero käyttäytyy kunnallisveron tavoin, ja tätä ve-

rovelvollinen maksaa vain, jos kuuluu evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan. 

Keskimäärin vero on n. 1,4 %. Ansiotuloon kohdistuu lisäksi muita veroluonteisia maksuja, ku-

ten sairasvakuutusmaksu, sairaspäiväraha, työttömyysvakuutusmaksu sekä työeläkemaksu. 

(Ansiotulojen verotus 2013)  

 

Yhteisövero on yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden, osuuskuntien, julkisyhteisöjen ja yhdistys-

ten maksamaa tuloveroa. Yhteisövero on tällä hetkellä 24,5 % (TVL 124 §), mutta hallitus on 

kehysriihessään laskemassa veroa. 

 

2.3 Tulolähteet ja tuloverolait 

 

Tulolähteitä on kolmea eri lajia. Verovelvollisella voi olla tuloa useammasta tulolähteestä, 

riippuen siitä, millaista toimintaa harjoitetaan. Jos yksityinen henkilö esimerkiksi käy palkka-

töissä, viljelee peltoa, myy itse kasvatettuja tuotteita ja hoitaa metsää, muodostuu tuloa 
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kahdesta eri tulolähteestä. Viljely ja omien tuotteiden myynti kuuluu maatalouden tuloläh-

teeseen ja metsätaloudesta saadut tulot sekä palkkatyö henkilökohtaiseen eli muun toiminnan 

tulolähteeseen. Jos henkilö toimisi vielä yksityisenä elinkeinoharjoittajana, esimerkiksi tarjo-

aisi kirjanpitopalveluja, kuuluisi tulo elinkeinotulolähteeseen. Myös yrityksillä voi olla tilanne, 

jossa on kolmea eri tulolähdettä. (Ossa 2011, 18.) 

 

Tulolähdejako vaikuttaa tuloverotukseen. Kaikilla tulolähteillä on oma tuloverolakinsa, joka 

määrää, miten kunkin tulolähteen tulo muodostuu. Tulolähteitä verotetaan eri lakien mukaan 

seuraavasti: 

 

 henkilökohtainen tulolähde eli muun toiminnan tulolähde tuloverolain mukaan (TVL)  

 elinkeinotulolähde elinkeinoverolain mukaan (EVL) 

 maatalouden tulolähde maatilatalouden tuloverolain mukaan (MVL) 

 

Tuloverolaki eli TVL on yleislaki ja tärkein tuloverotuksen laki luonnollisten henkilöiden vero-

tuksessa (Kiviranta 2013, 3). Se sisältää määräykset henkilökohtaisten tulojen verottamisesta, 

kuten tulojen jakamisesta ansio- ja pääomatuloksi (TVL 32, 61 §). Maatalouden tuloverolaki 

on erityislaki maatalouden tuloksen laskemista varten (MVL 1, 3 §). Elinkeinoverolaki on kes-

keinen erityislaki yritysverotuksessa ja muun muassa elinkeinotoiminnan tuloksen laskeminen 

perustuu siihen (EVL 1, 3 §).  

 

Tulolähteet pidetään erillään siksi, että niihin kohdistuvat menot ja tappiot voidaan vähentää 

samasta tulolähteestä oikean tuloksen saamiseksi (TVL 30 §).  Kussakin tulolähteessä toimin-

nan tulos lasketaan hiukan eri tavoin kunkin verolain mukaan (Kiviranta, 2013, 3). Muun muas-

sa veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen jaksottaminen, luovutusvoittojen 

verokohtelu, korkojen vähentäminen ja erilaiset verohuojennukset ovat asioita, joihin EVL, 

MVL ja TVL vaikuttavat eri tavoin (TVL 6 luku; Kiviranta 2013, 6). Myös nettovarallisuus arvos-

tetaan MVL:ssä ja EVL:ssä hiukan eri tavoin, minkä mukaan määräytyy jaettava ansio- ja pää-

omatulo-osuus. Nettovarallisuus on yrityksen varat vähennettynä veloilla (VAL 2 §). TVL:ssä ei 

nettovarallisuutta lasketa. 

 

Erittäin keskeinen vero-oikeudellinen kysymys on, mitä tuloverolakia milloinkin sovelletaan. 

Oikea tuloverolaki määräytyy toiminnan luonteen mukaan eikä verovelvollisen oikeudellisen 

muodon mukaan. (Ossa 2011, 17–18.) Maatalouden tulolähteeseen kuuluu varsinainen maata-

lous. Mukaan kuuluu myös sellainen erikoismaatalous tai maa- tai metsätalouteen liittyvää 

muu toimintaa, jota ei pidetä erillisenä liiketoimintana. Mukaan maatalouden puhtaaseen 

tuloon luetaan maatalouden harjoittajan kaikkien maatilojen puhtaitten maatalouden tulojen 

yhteenlaskettu määrä. Maatilan metsätalouden tulot eivät kuulu maatalouden tulonlähtee-

seen, vaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen. (MVL 2 ja 3 §.) Henkilökohtaista tulolähdettä 
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ovat myös huoneiston vuokrauksesta saatu tulo sekä palkka- ja eläketulot eli kaikki sellainen 

tulo, jota ei voida pitää maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulona. Elinkeinotuloa on liike- ja 

ammattitoiminta, esimerkiksi lakiasianpalvelujen tarjoaminen. (Kiviranta 2013, 6.) 

 

Tulolähdejako voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi silloin, kun yrityksen maataloustoiminta on 

tuottanut voittoa ja samaan aikaan elinkeinotoiminta tappiota. Ongelma muodostuu, kun 

elinkeinotoiminnan tappiota ei saa vähentää maatalouden tuloksesta. Henkilö joutuu selviy-

tymään tappiollisen tuloksen kanssa, mutta myös maksamaan täydet verot maataloustoimin-

nan tulon perusteella. Tappiollinen tulos vähennetään seuraavien kymmenen vuoden aikana 

samasta tulolähteestä. (Koponen 2011, 30.) 

 

2.4 Maatila ja maatalous käsitteinä 

 

2.4.1 Maatila 

 

Maatila tarkoittaa MVL 2 §:n mukaan itsenäistä taloudellista yksikköä, jossa harjoitetaan joko 

maataloutta tai metsätaloutta. Maatila voi muodostua yhdestä tai useammasta tilasta tai 

määräalasta, jotka on merkitty kiinteistörekisteriin. Samaan maatilaan kuuluvat ne tilat, joi-

den maiden viljelyyn käytetään samoja koneita ja rakennuksia ja joilla on yksi yhteinen talo-

utta hoitava yksikkö. Pelkkä metsätila ilman viljelysmaata luetaan myös maatilaksi. (Ossa 

2011, 57–58.)  

 

Tilan koko ei aina ole ensisijainen ratkaiseva tekijä vaan ratkaisevaa on tilan käyttötarkoitus. 

Hyvinkin pieni tila voidaan lukea maatilaksi, jos siellä harjoitetaan maatilalle ominaista toi-

mintaa, kuten viljelyä. Vastaavasti suuri tila ei kokonsa vuoksi ole automaattisesti maatila, 

jollei siellä ole maatalous- tai metsämaata tai siellä ei harjoiteta minkäänlaista maataloutta. 

(Ossa 2011, 57–58.)  

 

2.4.2 Maatalous 

 

Maatalous puolestaan tarkoittaa MVL 2 §:n mukaan varsinaista maataloutta tai erikoismaata-

loutta. Erikoismaataloutta on muun muassa puutarha- ja turkistalous tai mehiläistuotanto 

(MTT 2002, 93; OP-Pohjola 2012). Myös maa- ja metsätalouteen liittyvä muu sellainen toimin-

ta, jota ei pidetä muuna liiketoimintana, on maataloutta (MVL 2 §). Maatalouden tuloon lue-

taan MVL 5 §:ssa hyvinkin monipuolinen toiminta, kuten kotieläintalous sekä omien tilojen 

tuotteiden kasvatus ja myynti. Näitä voidaan pitää maatalouden liitännäiselinkeinoina, mutta 

ne voivat olla myös erikseen verotettavaa elinkeinotoimintaa. Maatilamatkailu ja maatilalla 

sijaitsevien lomamökkien vuokrausta verotetaan myös MVL:n mukaan.  
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Maatilalta voi saada sellaisia nettovarallisuuden perusteella jaettavia ansio- ja pääomatuloja, 

jotka normaalisti olisivat pääomatuloja. Muun muassa tällaisia maatalouden tulolähteeseen 

luokiteltavia tuloja ovat MVL 5 §:ssa mainitut maatilan ja sen osien, eli esimerkiksi pellon tai 

vakituisen asunnon vuokraamisesta saadut vuokratulot sekä maatalouden korko- ja osinkotu-

lot. Muutoin tällaiset tulot olisivat suoraan pääomatuloja, mutta maataloudessa ne jaetaan 

ansio- ja pääomatuloon. (Enroth ym. 2007, 22.) 

 

Vero-oikeudellisesti maatalous ei ole koskaan elinkeinotoimintaa, vaikka maatalouteen tosin 

voi liittyä sellaista erillistä ammatti- tai liiketoimintaa, jota verotetaan elinkeinotoimintana. 

Tällaista, kuten myös edellä mainittua eri liikkeenä pidettävää toimintaa, on esimerkiksi 

muualta ostettujen maataloustuotteiden torimyynti, laajamittainen kalanviljely tai maatalo-

uskoneiden huolto- ja korjauspalveluiden myynti. Erillisen sivuelinkeinon tunnistamisessa 

kiinnitetään huomiota siihen, minkä laajuista toiminta on, onko sitä varten palkattu erillistä 

työvoimaa ja vaaditaanko toimintaan erityistä työpanosta. (Ossa 2011, 57–60.) Käytännössä 

eri tulolähteisiin jaottelut aiheuttavat ongelmallisia tilanteita, joita oikeuskäytäntö käy läpi 

tapauskohtaisesti. Ossa (2011) toteaa kirjassaan, että maataloustoiminta on nykypäivänä elin-

keinotoimintaa siinä missä muukin liike- tai ammattitoiminta. Hän ehdottaakin kirjassaan la-

kia muutettavaksi niin, että maataloudessa käytettäisi EVL:n säädöksiä, koska 1960-luvulla 

säädetty MVL ei enää vastaa nykypäivää. 

 

2.5 Maatilojen yritysmuodot 

 

Yritysmuotoa valittaessa yrittäjälle merkitystä on voiton verotuksella ja sillä, miten voitto 

saadaan siirrettyä omistajille. Yritysmuoto vaikuttaa omistajan valtaan päättää asioista, ta-

loudelliseen vastuuseen sekä erittäin keskeisesti omistajan vero-oikeudelliseen asemaan. Kus-

sakin yritysmuodossa on hyvät ja huonot puolensa. (Enroth ym. 2007, 6-10.) 

 

Maatalousyrityksen toimintaa harjoittaa tavallisimmin yksityinen henkilö, aviopari tai jakama-

ton kuolinpesä. Yleisin yritysmuoto on yksityinen maataloudenharjoittaja ja yhä yleistyvänä 

muotona verotusyhtymä. (Enroth ym. 2007, 18.) Maataloustoimintaa harjoittavien jakamat-

tomien kuolinpesien osuus on myös suuri (Kuvio 1), koska pienehköjä ansiotuloja saavaa kuo-

linpesää pidetään yleensä vero-oikeudellisesti edullisempana vaihtoehtona kuin tilan jakamis-

ta osakkaiden kesken. Kuolinpesän tulot ja menot verotetaan kuolinpesässä omana verovelvol-

lisenaan ja vasta sitten jaetaan osakkaille. Jos osakkailla on suuret tulot, osakkaan omien 

palkkatulojen veroprosentti ei nouse kuolinpesän osakkuuden vuoksi. (Kiviranta 2013, 8.) 

 

Maataloustoimintaa voi harjoittaa myös elinkeinoyhtymänä eli avoimena ja kommandiittiyh-

tiönä (ns. henkilöyhtiöitä). Nämä eivät maataloudessa ole kovinkaan yleisiä, koska henkilöyh-

tiömuoto ei Kivirannan (2013, 9) mukaan verotuksellisesti tuo etuja tuloverotukseen. Yhtei-



 14 

söt, kuten osakeyhtiö, osuuskunta ja yhdistys sekä yhteisetuudet, kuten yhteismetsä tai kalas-

tuskunta, voivat myös harjoittaa maataloutta. (Enroth ym. 2007, 18.) 

 

Vuonna 2010 Suomessa oli 62 767 maatilaa, jotka jakaantuivat Kuvion 1 mukaan eri yritys-

muotoihin. 

 

Kuvio 1: Maatilojen yritysmuodot vuonna 2010  (Maatilatilastollinen vuosikirja 2011). 
 

Yksityinen maataloudenharjoittaja ja puoliso: 

 

Yksityinen maataloudenharjoittaja yksin sekä yksityinen maataloudenharjoittaja ja tämän 

puoliso ovat yleisin ja yksinkertaisin muoto maatalouden harjoittamiseen. He ovat luonnollisia 

henkilöitä ja itsenäisiä yrittäjiä eivätkä siten ole oikeussubjekteja. Yksityinen maatalouden-

harjoittaja on osin yksityisen elinkeinoharjoittajan kaltainen ilman erillisen yhtiön perusta-

mista vaativa yritysmuoto, joka vastaa itse sitoumuksistaan omalla varallisuudellaan. Vain 

toinen puoliso ilmoitetaan varsinaiseksi yrittäjäksi arvonlisäverorekisteriin ja toinen vain yh-

teisvastuussa olevaksi henkilöksi. (Enroth 2007, 6, 11, 23.)  

 

Henkilöillä voisi lisäksi olla erikseen verotettavan elinkeinotoiminnan tuloa. Jos toinen puo-

lisoista tai molemmat harjoittavat maatalouden lisäksi muuta toimintaa omaan lukuunsa, on 

yritystoiminnan hyvä olla tällöin arvonlisäverollinen yhtymä. Tällöin muun toiminnan verovas-

tuu kohdistuu vain sille puolisolle, joka harjoittaa muuta toimintaa. (Enroth ym. 2007, 24.)   

 

Verotusyhtymä: 

 

Verotusyhtymästä voidaan käyttää toiminnan luonteen mukaan myös nimitystä maatalousyh-

tymä, metsäyhtymä tai kiinteistöyhtymä. Se on TVL 4 mukaan vähintään kahden tai useam-

man henkilön yhteenliittymä, jotka yhdessä harjoittavat kasvinviljelyä tai hallitsevat kiinteis-

88,3 % 

6,9 % 
3,5 % 

0,9 % 
0,2 % 

0,2 % 

Maatilojen yritysmuodot v. 2010 

Yksityiset henkilöt 88,3% 

Verotusyhtymät 6,9% 

Kuolinpesät 3,5% 

Osakeyhtiöt 0,9% 

Elinkeinoyhtymät 0,2% 

Muut 0,2% 
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töä. Verotusyhtymä ei omista kiinteistöjä, vaan osakkaat omistavat kiinteistön ja muun omai-

suuden. Osakas voi olla luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. (Kiviranta 2013, 8.)  

 

Verotusyhtymä ei ole itsenäinen oikeushenkilö eli se ei voi hankkia omaisuutta tai velkaa ni-

miinsä (Kiviranta 2013, 8). Se ei ole TVL15 §:n mukaan myöskään erillinen verovelvollinen eli 

se ei maksa tuloveroa. Sitä käsitellään vain laskentayksikkönä eli puhtaat tulot ja menot vah-

vistetaan laskennallisesti ja jaetaan osuuksien mukaan osakkaille. (TVL 15 §.) Itse verotus ta-

pahtuu osakkaan omassa verotuksessa. Laskentayksikkö tarkoittaa sitä, että yhtymällä on oma 

kirjanpito, veroilmoitus tehdään itsenäisesti sekä sille vahvistetaan verotettava tulo tulovero-

lakien mukaan. (Andersson & Linnakangas 2006, 84.) Verotusyhtymässä voi olla TVL 15 §:n 

mukaan vain maatalouden tulolähdettä ja muun toiminnan tulolähdettä. Jos verotusyhtymäs-

sä olisi myös elinkeinotuloa, kaikkea verotettaisiin elinkeinoyhtymänä (Enroth 2007, 25). 

 

Verotusyhtymä voi syntyä neljällä eri tavalla. Näitä ovat jakamattoman kuolinpesän perinnön-

jako, vaiheittainen sukupolvenvaihdos tai se, että kaksi tai useampi henkilö hankkii yhteisen 

maatilan. Verotusyhtymä syntyy myös silloin, kun vanhempiensa tilan tuleva jatkaja vuokraa 

ulkopuolista maata omaan käyttöönsä ja käyttää tämän hoitamiseen samoja koneita ja raken-

nuksia kuin vanhempiensa tilan hoitamiseen. (Ossa 2002, 209.)  

 

Elinkeinoyhtymä: 

 

Verotusyhtymän kaltainen elinkeinoyhtymä eli avoin ja kommandiittiyhtiö ovat myös mahdol-

lisia yritysmuotoja maatalouden harjoittamiseen. Ne sopivat pieniin ja keskisuuriin perheyri-

tyksiin tai samaa ammattia harjoittavien henkilöiden yritysmuodoksi. Elinkeinoyhtymä on ve-

rotusyhtymän tavoin vain laskentasubjekti. (Enroth 2007, 12–14.) 

 

Ero verotusyhtymään on se, että elinkeinoyhtymässä voi olla kaikkia kolmea eri tulolähdettä 

(TVL 16 §). Toisin kuin verotusyhtymässä, tappiollista tulosta ei jaeta osakkaille, vaan TVL 120 

§:n mukaan se vahvistetaan elinkeinoyhtymälle ja vähennetään seuraavina vuosina tappion-

tasauksina saman tulolähteen tuloksesta. Vero-oikeudellisesti maatalous ei itsessään ole kos-

kaan elinkeinotoimintaa ja onkin Enrothin ym:n (2007, 28) mukaan tulkinnanvaraista, pitäisikö 

yritystä tällöin verottaa elinkeino- vai verotusyhtymänä. 

 

Eroa on myös se, että 10 % tai 0 % pääomatulo-osuuden valintamahdollisuutta ei elinkeinoyh-

tymässä TVL 40 §:n mukaan ole, kuten yksityisellä maataloudenharjoittajalla ja verotusyhty-

mällä, vaan pääomatuloprosentti on aina 20 %. 
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Elinkeinoyhtymä ei tuo maatalousyrittäjälle mitään merkittäviä veroetuja yksityiseen maata-

loudenharjoittajaan verrattuna (Enroth ym. 2007, 30). Tämän vuoksi sitä ei käsitellä työssä 

sen enempää. 

 

Osakeyhtiö: 

 

Osakeyhtiö voi olla yhden tai useamman luonnollisen tai oikeushenkilön perustama yritys. Täs-

sä tarkastellaan listaamatonta osakeyhtiötä. Osakeyhtiömuotoisia yrityksiä maataloudessa on 

vielä vain pieni osa, kuten kuviosta 1 käy ilmi. Huomattavaa on, että osakeyhtiöiden uskotaan 

lisääntyvän tulevaisuudessa, kun tilojen toiminta laajenee ja riskit kasvavat. Tämä yritysmuo-

to on verotuksellisesti kannattavin vain suurissa tai velkaisissa maatilayrityksissä, joissa muun 

muassa taloudelliset riskit ovat suuret. Myös verosuunnittelussa se antaa etuja vain erittäin 

kannattaville yrityksille. (Enroth 2007, 7,15,17.)  

 

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö ja se vastaa yhtiön sitoumuksista ja veroista (Enroth ym. 

2007, 30). Osakeyhtiössä voi olla maatalouden, elinkeinotoiminnan ja henkilökohtaisen toi-

minnan tuloa, joiden tulon laskennassa sovelletaan MVL, EVL ja TVL. Koska osakeyhtiö on eril-

linen verovelvollinen se maksaa vuodesta 2012 alkaen 24,5 % yhteisöveron tulolähteiden yh-

teenlasketusta tuloksesta. (Tuloverotus – osakeyhtiö ja osuuskunta 2013.) Osakeyhtiö-

muotoinen maatalous muun muassa mahdollistaa Kivirannan (2012) mukaan verotettavan tu-

lon säätelyä ja helpottaa investointien tekemistä, koska yritystulon voi jättää yhtiöön. 

 

3 Maatalousverotus 

 

Omistajan verovuoden tulon laskemisessa edetään pääpiirteittäin seuraavin vaihein: 

 

1. Tulojen ja menojen muodostuminen ja kirjanpito 

2. Tilikauden päätös ja verotettavan tuloksen laskeminen 

3. Nettovarallisuuden laskeminen 

4. Verotuksen tekninen toteutus 

 

3.1 Tulot, menot ja kirjanpito 

 

Tulo syntyy, kun suorite luovutetaan. Meno syntyy, kun tuotannontekijä otetaan vastaan. (KPL 

2:3 §.) Tuloa on kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot (MVL 4 §). Maatalou-

desta saatuja veronalaisia tuloja ovat MVL 5 §:ssä luetellut tulot. Niitä ovat esimerkiksi maa-

talous- ja puutarhatuotteista sekä laitteista ja rakennuksista saadut luovutusvoitot, vahingon-

korvaukset, tuet ja vuokratulot, vaikkakin pääsäännön mukaan kaikki tulo on veronalaista. 

(Kiviranta 2013, 4.) 
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Maatalouden verotuksessa vähennyskelpoisia menoja ovat kaikki tulon hankinnasta ja säilyt-

tämisestä aiheutuneet kulut (MVL 4 §). Tällaisia luonnollisia vähennyksiä on lueteltu MVL 6 

§:ssä ja niitä ovat muun muassa  

 

 maataloudessa työskentelevien henkilöiden palkat (ei perheenjäsenet) 

 maatalousyrittäjien pakolliset eläkemaksut (MYEL), tapaturmavakuutus- ja ryhmähen-

kimaksut  

 maatalouteen tarkoitetut mm. kotieläinten, siementen, lannoitteiden, polttoaineiden 

ja sähkön hankintamenot 

 maatalouskoneiden ja rakennusten korjausmenot ja teiden kunnossapitomenot 

 kiinteistövero (jos liittyy tulonhankintaan) 

 

Vähennyskelvottomia menoja ovat MVL 7 §:ssä luetellut perheenjäsenille maksetut palkat ja 

eläkkeet. Vähennyskelvottomia ovat myös yksityistalouteen tehdyt hankinnat, korjaukset ja 

lämmityskulut ynnä muut sellaiset, jollei näitä ole tehty maatilan tulonhankkimistarkoituk-

siin. (Verohallinnon yhtenäistämisohjeet 2012.) 

 

KPL 1:1 §:n mukaan jokainen, joka harjoittaa ammatti- tai liiketoimintaa on kirjanpitovelvol-

linen.  Maa- ja metsätalouden harjoittaja tai verotusyhtymä poikkeaa tästä ja ne ovat vain 

ilmoitusvelvollisia. Niiden tulee pitää muistiinpanokirjaa sekä säilyttää tositteet tuloista ja 

menoista (VML 12 §). Näistä tulee selvitä tulojen ja menojen perusteet aikajärjestyksessä, 

arvonlisäveron määrä, verojen peruste sekä maksetut tuet (Verohallinnon päätös ilmoittamis-

velvollisuudesta ja muistiinpanoista 2011). Maataloudenharjoittaja voi omasta tahdostaan pi-

tää kirjanpitoa, jos hän haluaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 

 

Osakeyhtiölle, joka harjoittaa maataloutta, eivät riitä muistiinpanot, vaan siihen sovelletaan 

kirjanpitolain säädöksiä. Osakeyhtiö on siis velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. 

Maatalouden tulolähteen kirjaukset voidaan KPL 3:4 §:n mukaan tehdä maksuperusteisesti. 

Kirjanpitoa ei siis tarvitse oikaista suoriteperusteiseksi, kun laaditaan tilinpäätöstä ja täyte-

tään veroilmoitusta. (Kiviranta 2013, 9.)  

 

3.2 Verotettavan tuloksen laskeminen 

 

Laskettaessa tilikauden verotettavaa tulosta tulolähteiden tulot ja menot pidetään toisistaan 

erillään ja lasketaan omana tuloksenaan. Maatalouden tulolähteen puhdasta tulosta lasketta-

essa toimitaan hieman eri tavoin eri yritysmuodoissa. Yksityinen maataloudenharjoittaja vä-

hentää tulosta luonnolliset vähennykset eli tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet 

kulut, edellisten vuosien tappion sekä korot ja jakaa tulon yrittäjälle. (Kiviranta 2013, 3.) 

Verotusyhtymässä jaettava yritystulo saadaan vähentämällä tulosta vain luonnolliset vähen-
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nykset, minkä jälkeen tulo jaetaan osakkaille verotettavaksi. Korot ja edellisten vuosien tap-

piot vähennetään osakkaan omassa verotuksessa. Osakeyhtiö tekee vähennyksiä, kuten yksi-

tyinen maataloudenharjoittaja, maksaa yhteisöveron tulolähteiden yhteenlasketusta tulokses-

ta ja jakaa osakkaille osinkoa. (Enroth 2007, 26, 28.) 

 

TVL 30 §:stä käy ilmi, että yksityisen maataloudenharjoittajan verotettava tulo jaetaan ansio- 

ja pääomatulo-osuuksiin. Pääomatuloista yrittäjä maksaa pääomatuloveroa, joka on valtion-

veroa ja ansiotulosta valtionveroa, kunnallisveroa sekä kirkollisveroa (TVL 1 §). Jako pääoma-

tuloihin tapahtuu tulolähteen nettovarallisuuden perusteella (TVL 38 §). Osakeyhtiöstä saata-

va osinko jaetaan verovapaaseen tuloon ja pääoma- tai ansiotuloon (Suoritukset osakkeen-

omistajalle – osakeyhtiö 2013).  

 

3.3 Nettovarallisuuden laskeminen 

 

Laskettaessa osakkaalle jaettavaa tuloa pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin tarvitaan nettovaralli-

suutta. Tulolähteiden nettovarallisuudet lasketaan kukin erikseen edellisen verovuoden varal-

lisuuden mukaan. Nettovarallisuus saadaan, kun vähennetään tulolähteen varoista velat. (TVL 

38 ja 41 §). Pääomatulon katsotaan olevan tuottoa maatilan pääomille ja ansiotulon tuloa 

tehdylle työlle. Pääomien tuloverotus on tavallisesti ansiotuloverotusta huokeampaa, ja jotta 

pääomatulo-osuus saataisi mahdollisimman suureksi, pyritään nettovarallisuutta kasvatta-

maan. (Kiviranta 2013, 6.) 

 

Nettovarallisuudesta laskettuna tulon 20 % suuruinen osa on pääomatuloa ja loppu ansiotuloa. 

Yksityinen maataloudenharjoittaja, verotusyhtymän osakas tai kuolinpesä voi valita pääoma-

tulo-osuuden olevan myös 10 % tai 0 % yhteenlasketusta tulosta, minkä katsotaan olevan edul-

lisempia pienituloiselle. (TVL 38 §.) Jos nettovarallisuutta laskettaessa velkoja on enemmän 

kuin varallisuutta, pääomatulo-osuutta ei kerry, jolloin tulo-osuus on kokonaan ansiotuloa 

(Enroth ym. 2007, 22). 

 

Maatalouden varoihin lasketaan mukaan maatalousmaa, tuotantorakennusten rakennuspaikat, 

lomamökit ja muut vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen, maatalouskoneet ja kalusto, 

maatalouteen kuuluvat osakkeet ja muut maatalouteen kuuluvat varat, kuten tuotanto-

oikeudet (Liite 1). Jos maatilayrittäjällä on työntekijöitä, voi nettovarallisuutta TVL 41 §:n 

mukaan kasvattaa lisäämällä siihen 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista maatalouden pal-

koista, jotka ovat syntyneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämän lisäyksen voi tehdä kaikis-

sa muissa yritysmuodoissa paitsi osakeyhtiössä (Enroth ym. 2007, 12). 

 

Maatalouden varoihin ei lukeudu VAL 19 §:ssä luetellut rahavarat, saamiset, tuotantoeläimet, 

siemenet, lannoitteet, maa-aines, maataloudesta saadut tuotteet eikä yksityistalouden varat.  
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Velkoja ovat muun muassa kotieläinten ja maatalouden tuote- ja tarvikevarastojen hankin-

nasta syntyneet velat sekä maatalouteen kohdistuva korkovelka (Kiviranta 2013, 10.) Varat ja 

velat arvostetaan VAL:ssä säädetyllä tavalla (TVL 41 §). VAL 20 § mukaan esimerkiksi maata-

lousmaan ja sen kasvuston arvo on keskimäärin vuoden tuotto kerrottuna luvulla 7. Keskimää-

räiset vuotuiset verotuksessa käytettävät laskennalliset tuotot vahvistaa Verohallinto kunnit-

tain. Maatalouskoneiden ja laitteiden arvo on VAL 25 §:n mukaan tuloverotuksessa poistamat-

ta oleva omaisuuden hankintamenon osa.  

 

Osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan hieman eri tavoin kuin muissa yritysmuodoissa. VAL 2 

§:n mukaan osakeyhtiön nettovarallisuuteen luetaan edellisen vuoden taseesta katsottuna 

yhtiön kaikkien tulolähteiden käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus. Nettovarallisuutta kasvat-

tavat varallisuusaroa sisältävät pitkävaikutteiset menot ja omaisuus. Palkat eivät osakeyhtiös-

sä Enrothin ym:n (2007, 33) mukaan lukeudu nettovarallisuuteen, kuten muissa yritysmuodois-

sa. Merkille pantavaa on Kivirannan (2013, 4) mukaan se, että maatalousmaata ei arvosteta 

kuten muissa yritysmuodoissa vaan todellisen hankintahinnan perusteella tai nykyarvon mu-

kaan. Tämä johtaa siihen, että jos yksityisen maataloudenharjoittajan varat ja velat siirret-

täisi osakeyhtiöön, olisi yrityksen nettovarallisuus huomattavasti suurempi. (Kiviranta 2013, 

4.) Osakeyhtiön metsän varallisuutta laskettaessa metsän maapohjan ja puuston arvo on kes-

kimääräinen vuoden tuotto kerrottuna luvulla 10 (VAL 7 §). 

 

Jos maataloudessa on tehty suuria investointeja, negatiivinen nettovarallisuus on hyvin to-

dennäköistä eli velat ovat suuremmat kuin varat. Yritystulo on tällöin kokonaan ansiotuloa, 

jolloin progressiivinen verokanta voi nousta suureksi. Jos tulot ovat suuret, yrittäjä ei silloin 

pääse nauttimaan pienemmästä pääomatulo-osuuden 30 % verokannasta. Pääomatulojen vero-

tuksessa käytettävä haluttu osuusprosentti ilmoitetaan veroilmoituksella. (Enroth ym. 2007, 

22.) 

 

3.4 Verotuksen tekninen toteutus 

 

Verovuoden maatalouden tulosta ilmoittaa jokainen verovelvollinen omalla veroilmoituksel-

laan tiettyyn päivämäärään mennessä. Ilmoitus tehdään oman alueen Verohallinnolle. Veroil-

moituksessa on ilmoitettava veronalaiset tulot ja niistä tehtävät vähennykset, varallisuus ja 

velkatiedot sekä muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Vaikka toimintaa, varoja ja velkoja ei 

olisikaan, tulee ilmoitus antaa, jos Verohallinto sitä pyytää. Ilmoitettujen verotustietojen 

perusteella määrätään yhteisöveron, valtionveron sekä kunnallis- ja kirkollisveron määrä. Ve-

rotuksen toimittaa Verohallinto (VML 1,6,7 §.) Jos veroilmoitus on puutteellinen, myöhästynyt 

tai kokonaan tekemättä, seuraa siitä veronkorotus (VML 32 §). 
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Maataloudenharjoittajat, maatalousyhtymät sekä maataloutta harjoittavat kuolinpesät täyt-

tävät maatalouden tulolähteestä oman tuloveroilmoituksensa, joiden luvut perustuvat tosit-

teellisiin muistiinpanoihin. Veroilmoitus palautetaan Verohallinnolle helmikuun loppuun men-

nessä verolomakkeella 2 (Liite 1). Jos maataloudenharjoittajat, maatalousyhtymät sekä maa-

taloutta harjoittavat kuolinpesät harjoittaisivat myös elinkeinotoimintaa, tulisi siitä tehdä 

oma ilmoituksensa. (Kiviranta 2013, 3.) Arvonlisäverotuksen piirissä olevat metsätalouden tu-

lot ja menot ilmoitetaan 2C metsätalouden veroilmoituslomakkeella (Liite 2). Jos maataloutta 

harjoitettaisiin useammalla maatilalla tai tilalla olisi liitännäiselinkeinoja, tietojen ilmoitta-

miseen riittäisi yksi verolomake. Kuten luonnollisille henkilöille, maataloudenharjoittajille ja 

kuolinpesille lähetetään esitäytetty veroilmoitus, joka perustuu aikaisemmin ilmoitettuihin 

lukuihin sekä pankkien ja Kansaneläkelaitoksen ilmoittamiin tietoihin. Se tulee tarkastaa, 

mahdollisesti korjata ja palauttaa Verohallinnolle. Jollei korjattavaa ole, ilmoitus on pysyvä. 

(Veroilmoituksen antaminen – maatalousyrittäjä ja metsänomistaja 2013.) 

 

Osakeyhtiön tuloveroilmoitus tehdään yhteisöjen käyttämällä lomakkeella 6B. Samalla lomak-

keella ilmoitetaan kunkin tulolähteen tiedot eli tulo, meno ja tappio. Osakeyhtiön ilmoitus on 

annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. (Veroilmoituksen antaminen – 

osakeyhtiö ja osuuskunta 2013.) 

 

4 Yritysmuotojen verotuksen vertailua 

 

4.1 Esimerkkiyritykset 

 

Tutkielmassa käytetään esimerkkeinä kahta tuloiltaan ja nettovarallisuudeltaan samansuu-

ruista maatilaa. Tilaa A pitää yksityinen maataloudenharjoittaja ja siellä viljellään viljaa ja 

perunaa, hoidetaan metsää ja kiinteistöä sekä harjoitetaan pienimuotoista koneidenvuokraus-

ta. Tila B on osakeyhtiö ja siellä viljellään viljaa ja perunaa, mutta yhtiö ei omista metsää. 

Tiloilla ei ole kotieläimiä ja puolisot tekevät työt yhdessä. Omistusosuudet jakaantuvat mo-

lemmissa yritysmuodoissa puolisoiden kesken suhteessa 70 % – 30 %. Tilat sijaitsevat samassa 

kunnassa Kanta-Hämeessä ja kyseisen kunnan kunnallisveroprosentti vuonna 2012 on 20 % ja 

kirkollisveroprosentti 1,7 %. 

 

Esimerkeistä nähdään miten yksityisenä maataloudenharjoittajana, verotusyhtymänä ja osa-

keyhtiönä toimiminen vaikuttaa yrittäjän ja puolison kokonaisverojen maksuun.  

 

4.2 Yksityinen maataloudenharjoittaja ja puoliso 

 

Maataloudenharjoittajan tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien tappio, jolloin saadaan 

osakkaille jaettava yritystulo. Muun toiminnan tulo on suoraan pääomatuloa. (TVL 39 §.) Varat 
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jaetaan omistusoikeuden mukaan ja velat sen mukaan, kumpi niistä on vastuussa (Enroth 

2007, 23). Jaettava yritystulo jaetaan osakkaille puolisoiden toimintaan kohdistuvien nettova-

rallisuuksien mukaan. Jos puolisot omistavat ja hoitavat yhdessä metsää, siitä saadun tulon 

laskemiseksi sovelletaan verotusyhtymän sääntöjä. (TVL 14 §.) Tämä tarkoittaa sitä, että tulo 

tai tappio jaetaan osuuksiin puolisoiden metsätalouden varojen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2: Yksityisen maataloudenharjoittajan jaettavan yritystulon määräytyminen (TVL 30 §; 
mukailtu perustuen Enroth 2007, 23). 
 

Yksityisen maataloudenharjoittajan ja puolison pääomatulon osuus on valinnan mukaan 0 %, 

10 % tai 20 % edellisvuoden nettovarallisuudesta laskien. Kun toimintaa harjoittavat puolisot, 

toisella voi olla suurempi nettovarallisuus tulolajin varoihin, jolloin hänen pääomatulo-

osuutensa on suurempi. Loppuosa tulosta on ansiotuloa, joka jaetaan puolisoiden kesken TVL 

14 § mukaan tasan, jollei toisen työpanos ole merkittävästi suurempi. (TVL 14, 30, 38 §.) 

Palkkaa tai eläkettä ei voi maksaa itselleen eikä puolisolleen, mutta varoja voi verovapaasti 

siirtää itselleen käytettäväksi, koska yritystä verotetaan koko vuonna syntyneestä tuloksesta 

(Kiviranta 2013, 6). 

 

Kun toimintaa harjoittavat puolisot, voi toisella puolisolla olla tilan ulkopuolisesta työstä saa-

tua palkkatuloa. Tällöin on veroedun saamiseksi järkevää jakaa enemmän maatalouden tuloa 

vähemmän ansaitsevalle puolisolle. Tällöin ansiotulo jakautuu tasaisemmin ja progressiivinen 

ansiotulon verotus on edullisempaa. (Enroth ym. 2007, 24.) Jos maataloudenharjoittajan tulos 

on esimerkiksi 100 000 euroa, hän maksaa siitä keskimääräisiä veroprosentteja käyttäen veroa 

yksin 41 200 euroa. Jos tulos jaetaan kahdelle, veroa maksetaan yhteensä vain 31 400 euroa, 

joka on huomattavasti vähemmän. Kasvattamalla nettovarallisuutta maksetaan veroja vielä-

kin vähemmän. (Savolainen 2013.) 
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Pääomatuloja maatalouden tulolähteestä kannatta tavoitella Savolaisen (2013) mukaan, mikä-

li ansiotulot ylittävät 23 900 euron rajan. Summassa on huomioitu kunnallis- ja kirkollisverot 

sekä veronluonteiset maksut. Summaa on selitetty niin, että 16 100 - 23 900 euron ansiotuloil-

la vero on 1 800 euroa. Sen yli menevältä osalta marginaaliveroa maksetaan 40,1 %. Tällöin 

esimerkiksi 1 000 euron lisätulosta vero olisi 40,1 % joka on 10,1 prosenttiyksikköä pääomave-

roprosenttia suurempi. 

 

Alla on esitetty tiedot esimerkkiyrityksen A tuloista, menoista ja nettovarallisuudesta. Las-

kelman kaava on vuoden 2012 muistiinpanokaava, jonka mukaisesti yksityisen maatalouden-

harjoittajan ja verotusyhtymän on laadittava laskelma maatalouden tuloista ja menoista. (Ve-

rohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 2011.) Tiedot kirjataan il-

man arvonlisäveroa. Muistiinpanokaavan tiedot voidaan siirtää sellaisenaan suoraan maata-

louden veroilmoituspohjaan (Liite 1). Osakeyhtiössä muistiinpanokaavaa ei käytetä, koska se 

on velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. 

 

ESIMERKKIYRITYS A 
 
Maatalouden muistiinpanokaava 
 

MAATALOUDEN TULOT     

Arvonlisäverollinen myynti 23 % 
1. Eläinten myyntitulot    0 
2. Kotieläinten jaksotettavat myyntitulot   0 
3. Muut myyntitulot    1 520 
   
Arvonlisäverollinen myynti 17 %  
4. Kotieläintuotteiden myyntitulot   0 
5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot   32 370 
 
Arvonlisäverollinen myynti 8 % 
6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot   0 
 

Arvonlisäveroton myynti (0 % ja arvonlisäveron ulkopuolinen myynti 
7. Valtiolta saadut tuet    11 760 
8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset  0 
9. Tasausvarauksen suora tuloutus   0 
10. Muut maatalouden arvolisäverottomat tulot  

(pellon vuokratulot)    0  
  
Tulot yhteensä    45 650 
 
 
  
MENOT 

11. Palkkamenot    5 260 
12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 23 %  6 370 
13. Kotieläinten jaksotettavat hankintamenot vuonna 2012 0 
14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 17 % / 8 % 0 
15. Muut maatalouden menot (0 %, arvonlisäverottomat menot) 7 620 

16. Poistot     6 500 



 23 

17. Verovuodelta tehty tasausvaraus   0 
Menot yhteensä    25 750 

Voitto /tappio    19 900 

 

NETTOVARALLISUUS 
VARAT 
 
1. Maatalousmaa    13 250 
2. Tuotantorakennukset    1 650 
3. Lomamökit ym. vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen 0 
4. Maatalouskoneet ja kalusto   25 060 
5. Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet  0 
6. Muut maatalouteen kuuluvat varat   0 
 
Maatalouden varat yhteensä   39 960 
 
Velat 
 
7. Maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä  13 190 
 
 

Varat – velat     26 770 
39 960 – 13 190   
 
Palkoista 30 % nettovarallisuuteen lisättävä osa   1 578 
5 260 x 0,3      
 
Maatalouden positiivinen /  
negatiivinen nettovarallisuus   28 350 
26 770 + 1 578 

 

MUUN TOIMINNAN TULO 

Metsätalouden pääomatulot    5 200 

 
Taulukko 2: Maatalouden muistiinpanokaava ja nettovarallisuuslaskelma (Verohallinnon päätös 
ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 2011). 
 

Tuloon eli liikevaihtoon lasketaan mukaan kaikki maatalouden myyntitulot sekä valtiolta saa-

dut tuet. Kohta ”arvonlisäverollinen myynti 23 %, muut myyntitulot” sisältävät koneiden 

vuokraamisesta saadut tulot ja työkorvaukset. Kohtaan ”arvonlisäverollinen myynti 17 % kas-

vinviljelytulot” lasketaan kaikki kasvinviljely ja puutarhatuotteista saadut tuotot. Valtiolta 

saadut tuet ovat rahanarvoisa etua ja ne ovat tärkeä osa maatalouden tuloa. (MVL 4 §.) Vero-

vuodelta tehty tasausvaraus tarkoittaa maatalouden puhtaasta tulosta tehtyä siirtoa tuloutet-

tavaksi seuraavan kolmen vuoden ajalle (Kiviniemi 2013, 4). Tasausvarausta voi käyttää käyt-

töomaisuuden hankkimiseen tai perusparantamiseen, kuten rakennukset, koneet ja salaojat. 

Maksimi tasausvaraussiirto on 40 % puhtaasta tulosta, enintään 13 500 euroa ja vähintään 800 

euroa. (MVL 10a-b §.) 
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Menoihin laskettavia muuttuvia kustannuksia ovat palkkamenot ja arvonlisäverotuksessa vä-

hennyskelpoiset ostot 23 % sisältäen lannoitteiden, siementen, kotieläinten ja pienimuotoisen 

maatalouskaluston hankintamenot sekä konevuokrat. Ulkopuolisille työntekijöille maksetut 

palkat saa vähentää verotuksessa, poikkeuksena puolisolle tai alle 14-vuotiaalle maksetut pal-

kat. Kiinteitä kustannuksia ovat muut maatalouden menot. Ne kertyvät vuokrista, maatalous-

yrittäjän eläkevakuutuksesta, vahinkovakuutusmaksuista ja kiinteistöverosta. Poistoihin mer-

kitään yli 3 vuotta käyttöikää sisältävien hyödykkeiden, kuten rakennusten, koneiden, silto-

jen, tilatukien ja salaojien hankintamenojen suunnitelmanmukainen vuotuinen vähennys. (Ve-

roilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet 2012.) 

 

VAL 20 § mukaan maatalousmaan ja sen kasvuston arvo on keskimäärin vuoden tuotto kerrot-

tuna luvulla 7. Keskimääräiset vuotuiset verotuksessa käytettävät laskennalliset tuotot vahvis-

taa Verohallinto kunnittain (VAL 20 §). Tuotantorakennusten arvoksi lasketaan poistamatta 

olevien rakennusten hankintameno (VAL 23 §).  Maatalouskoneet ja kalusto arvostetaan myös 

sen poistamatta olevan hankintamenon mukaan (VAL 25 §). Velkoja on syntynyt maatalousko-

neiden ja –laitteiden hankinnasta. 

 

Positiivinen tai negatiivinen nettovarallisuus saadaan vähentämällä aluksi maatalouden varois-

ta velat. Sitten siihen lisätään mukaan 30 % verovuonna maksetuista palkoista. Tätä summaa 

ei lisätä kumulatiivisesti, vaan aina vuosikohtaisesti vuoden nettovarallisuutta laskettaessa. 

Yksityisen maataloudenharjoittajan muun toiminnan tulot eli metsätalouden pääomatulot on 

ilmoitettu laskelmassa ja ne huomioidaan tuloja jaettaessa taulukossa 3. 

 

Taulukossa 3 on laskettu, kuinka maatalouden ja muun toiminnan tulot jaetaan yksityisen 

maataloudenharjoittajan ja puolison kesken osuuksien mukaan. Kyseisissä esimerkeissä olete-

taan, että maataloudenharjoittaja on mies. Tässä tapauksessa miehen osuus maatalouden 

nettovaroista on 70 % ja puolison osuus 30 %. Muun toiminnan osuudet jaetaan tässä puolisoi-

den kesken tasan. 

 

Esimerkki 1. 

Maatalouden tulos  19 900 
Pääomatuloa 0 %  0 
Ansiotuloa 100 %  19 900 
 
Miehen osuus ansiotulosta 70 % 13 930 
Puolison osuus ansiotulosta 30 % 5 970 
 
Muun toiminnan pääomatulot 5 200 
Miehen osuus pääomatuloista 50 % 2 600 
Puolison osuus pääomatuloista 50 % 2 600 
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Verolaskelma 
 
   Mies  Puoliso 
Ansiotulot   13 930  5 970 
-valtion tulovero  0  0 

-kunnallisvero 20 %  2 786  1 194 
-kirkollisvero 1,7 %  236,80  101,50 
-sairasvakuutus 1,3 %  181,10  77,60 
Yhteensä   10 726,10  4 596,90 
 
    
Pääomatulot   2 600  2 600 
-pääomatulovero 30 %  780  780 
Yhteensä   1 820  1 820 
 
 
Kokonaisverot   3 983,90  2 153,10 
 
   
Kokonaisverorasitus (3 983,90 + 2 153,10) / 25 100 = 24,50 % 
 
Taulukko 3: Yksityisen maataloudenharjoittajan tulo- ja verolaskelma 19 900 euron tuloilla 

 

Yksityisen maataloudenharjoittajan tuloa ei veroteta erillisenä verosubjektina, kuten osake-

yhtiötä. Vero lasketaan henkilökohtaisesti henkilön verotettavista tuloista. Miehen osuus maa-

talouden varoista on 70 % ja puolison 30 %. Esimerkissä on valittu kaikki tulo ansiotuloksi. 

Puolisoilla olisi myös mahdollisuus valita pääomatulo-osuudeksi 10 % tai 20 % nettovarallisuu-

desta laskettuna, mutta se ei olisi ollut tässä tapauksessa järkevää.  

 

Muun toiminnan tulot metsätaloudessa jaetaan puolisoiden omistussuhteen mukaan tasan. 

Verolaskelmassa henkilöiden ansiotuloista vähennetään verot sekä sairasvakuutusmaksu, min-

kä jälkeen saadaan henkilölle käteen jäävä osuus tuloista. Pääomatuloista lasketaan 30 %:n 

pääomavero. Kokonaisverorasitukseksi saadaan molempien henkilöiden sekä ansio- että pää-

omatuloon kohdistuneet verot.  

 

Yritystoiminnan laajuus vaikuttaa asetelmiin. Seuraavassa laskelmassa on vertailun vuoksi tar-

koitus laskea tulojen nousun vaikutus kokonaisverorasitukseen. Esimerkissä oletetaan, että 

tulot olisivat 70 000 euroa. Osuudet osakkaiden kesken pysyvät samana. 

 

Esimerkki 2. 

Maatalouden tulos  70 000 
Maatalouden nettovarallisuus 99 700 
Pääomatuloa 20 %  19 940 
Ansiotuloa 80 %  50 060 
 
Miehen osuus pääomatulosta  70 % 13 958 
Puolison osuus pääomatulosta 30 % 5 982 
 

Miehen osuus ansiotulosta 70 % 35 042 
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Puolison osuus ansiotulosta 30 % 15 018 
 
Muun toiminnan pääomatulot 5 200 
Miehen osuus pääomatuloista 50 % 2 600 
Puolison osuus pääomatuloista 50 % 2 600 

 
 
Verolaskelma 
 
   Mies  Puoliso 
Ansiotulot   35 042  15 018 
-valtion tulovero  2622  0 
-kunnallisvero 20 %  7008  3 003 
-kirkollisvero 1,7 %  596  255 
-sairasvakuutus 1,3 %  455  195 
Yhteensä   24 361  11 565 
 
    
Pääomatulot   16 558  8 582 
-pääomatulovero 30 %  4 967  2 574 
Yhteensä   11 591  6 008 
 
 

Kokonaisverot   15 648  6 027 
 
Henkilökohtaiset verorasitukset 20,8 %  8,0 % 
 
Kokonaisverorasitus (15 648 + 6 027) / 75 200 = 28,82 % 
 
Taulukko 4: Yksityisen maataloudenharjoittajan tulo- ja verolaskelma 70 000 euron tuloilla 

 
 
Esimerkissä 2 on laskettu kokonaisverorasitus, jos maatalouden tulos olisi 70 000 euroa ja 

metsätalouden tulot 5 200 euroa. Maatalouden nettovarallisuus olisi 99 700 euroa, jota on 

kasvatettu samassa suhteessa maatalouden tuloon ja esimerkkiin 1 verrattuna. Tällöin voi-

daan verrata vain tulojen määrän lisääntymistä verorasitukseen.   

 

Pääomatulojen suuruudeksi on valittu nettovarallisuudelle lasketun 20 %:n määrä. Loppuosa 

tuloista on ansiotuloa. Miehen osuus on 70 % nettovaroista ja puolison 30 %. Ansiotuloiksi kat-

sottu osuus jaetaan osakkaiden kesken samassa suhteessa kuin pääomatulot. Muun toiminnan 

pääomatulot jaetaan puolisoiden kesken tasan. 

 

Puolison ansiotulosta ei mene valtion tuloveroa, koska kyseinen summa on alle verotettavan 

summan. Miehen osuudesta sen sijaan valtionvero peritään. Molemmat maksavat kunnallis- ja 

kirkollisveroa sekä sairasvakuutusmaksua. Maataloudesta saadun pääomatulon lisäksi miehellä 

on pääomatuloa myös metsätaloudesta. Puoliso maksaa pääomatuloveroa vain maatalouden 

pääomatulo-osuudesta. Osakkaiden kokonaisverorasitukseksi saadaan 28,82 %. 
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4.3 Verotusyhtymä 

 

Verotusyhtymän tulos lasketaan samoin kuin yksityisen maataloudenharjoittajan eli maata-

louden muistiinpanokaavaa käyttäen. Yhtymän tulosta vähennetään luonnolliset vähennykset 

ja saadaan osakkaille jaettava yritystulo. Osakkaan maatalouden osuudesta vähennetään 

maatalouden korkomenot ja edellisten vuosien tappiot, jolloin saadaan osakkaan maatalou-

den tulos. Osuus muun toiminnan tulolähteestä on aina pääomatuloa. Pääomatulo lasketaan 

verotusyhtymän osakkaan omistaman nettovarallisuuden mukaan. Kuten yksityisellä maata-

loudenharjoittajalla verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuus on valinnan mukaan joko 0 

%, 10 % tai 20 % osakkaan nettovarallisuudesta katsottuna. Loppu tulo on progressiivista ansio-

tulo-osuutta. (TVL 15 §, 39 §.)  

 

Yhtymän osakkaille voi maksaa palkkaa, mutta sivukulujen vuoksi se ei yleensä ole tarkoituk-

senmukaista. Osuus kannattaa jakaa tulo-osuutena tuloksesta. Jos tulos on tappiollinen, se 

jaetaan osakkaalle ja vähennetään seuraavan kymmenen vuoden ajan osakkaan verotusyhty-

män maatalouden tulosta tai osakkaan pyynnöstä samana vuonna osakkaan verotusyhtymän 

maatalouden pääomatulosta. (Enroth ym. 2007, 25–26.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3: Verotusyhtymän jaettavan yritystulon määräytyminen (Mukailtu perustuen Enroth 
ym. 2007, 26). 
 
Osakkaiden tuloa verotetaan osakkailla ansio- ja pääomatulona kunkin osakkaan työpanoksen 

ja omistussuhteen mukaan. Savolaisen (2013) mukaan tulosta ei tarvitse kuitenkaan jakaa 
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osakkaan yhtiövarallisuuden perusteella, vaan verotuksen kannalta järkevää on jakaa tulo 

osakkaiden kesken esimerkiksi 40 % – 30 % – 30 %. Tällöin veroja maksetaan vähemmän.   

 

Verotusyhtymän tulonmuodostumista, nettovarallisuutta, yritystulon jakoa eikä verorasitusta 

tässä lasketa, koska voidaan todeta, että laskelmissa päädytään samoihin tuloksiin kuin yksi-

tyisen maataloudenharjoittajan lukuja laskettaessa. 

 
4.4 Osakeyhtiö 

 

Osakeyhtiön tulos muodostuu, kun eri tulolähteiden tuloksista on vähennetty luonnolliset vä-

hennykset, edellisten vuosien tappiot ja korot. Tämän jälkeen kaikki tulolähteiden tulot las-

ketaan yhteen, ja tästä osakeyhtiö maksaa yhteisöveroa. (Tuloverotus – osakeyhtiö ja osuus-

kunta 2013.)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kuvio 4: Osakeyhtiön tulon muodostuminen tulolähteittäin (Enroth 2007, 31–32). 
 

Osakeyhtiön varojenjaosta säädetään OYL 13:1 §:ssa. Lain mukaan varoja voidaan jakaa osin-

kona, joka on jakotavoista yleisin. Muutoin varoja voidaan jakaa vapaasta oman pääoman ra-

hastosta, osakepääomaa alentamalla, omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla sekä pur-

kamalla yhtiö ja poistamalla se rekisteristä. Varojen jaon tulee perustua yhtiön viimeksi vah-

vistettuun tilinpäätökseen. (OYL 13 luku.) 

 

Osakas voi saada yhtiöstä osinkoa osittain verovapaasti sekä ansio- ja pääomatulona verotet-

tavana. Toisaalta tuloa ei ole pakko nostaa ulos missään näissä muodossa, vaan se voidaan 

jättää yhtiöön kasvattamaan nettovarallisuutta. Nettovarallisuuden kasvaessa yrittäjä voi tu-
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levaisuudessa nostaa lisää verovapaita osinkoja. Osakas voi periä yhtiöltä myös vuokraa, nos-

taa palkkaa tai joissain tapauksissa saada myös osakaslainaa. (Kiviranta 2013, 6)  

 

Osakeyhtiön osakkaan palkka on verotuksessa vähennyskelpoinen etuus yhtiöstä. Osakkaan ja 

tämän perheen palkan tulee perustua siihen, että maksettu palkka vastaa aidosti tehtyä työ-

määrää. Myös luontaisetuja, kuten puhelinetu tai autotalli, voidaan saada yhtiöstä. (Romp-

painen, Raunio, Kotiranta, & Ukkola 2000, 121–122.) Jos palkkaa aikoo maksaa itselleen, kan-

nattaa se veroedun saamiseksi olla alle 23 900 euroa vuodessa, kuten Savolainen (2013) tote-

aa ja opinnäytetyössä on jo mainittu. 

 

Yhtiö voi antaa osakkaalleen sellaisia rahanarvoisia etuuksia, jotka poikkeavat normaalista 

tuotteen hinnoittelusta. Tällaisia etuuksia voivat olla ylihinnoitellut palkat tai alihinnoiteltu 

veloitus osakkeenomistajalle. Nämä ovat peiteltyä osinkoa, josta on säädetty LVM 29 §:ssa. 

Jos käy ilmi, että yhtiö on jakanut osakkailleen peiteltyä osinkoa, TVL 33 d §:ssä on säädetty 

osingon olevan osakkaalle 70 % ansiotuloa ja 30 % pääomatuloa. Peitelty osinko on avoimesti 

jaetun osingon kaltainen, vaikka tiettyjä rajoituksia on (Peitelty osinko 2013). Seuraavasta 

esimerkistä 1 huomataan, että peiteltyä osinkoa verotetaan lisäksi myös yhtiön tulona.  

 

Esimerkki 1. A Oy vuokraa asuntoa osakkaalta B 1500 eurolla. Selvityksen mukaan kyseisen 

asunnon käypä vuokrataso on 800 euroa. Osakkaan B tuloon lisätään näin ollen peiteltyä osin-

koa 700 euroa (1500 – 800 = 700). Myös A Oy:lle peitellystä osingonjaosta katsotaan tulevan 

tuloa, jolloin verotettavaa tuloa katsotaan syntyneen yhteensä 1500 euroa.  

 

Enroth ym. (2007, 17) mukaan osakas voi myös tarvittaessa ottaa osakaslainaa yhtiöstä. Jos 

tätä ei makseta takaisin, katsotaan se TVL 53a §:n mukaan osakkaan veronalaiseksi pääomatu-

loksi. Saadakseen lainaa osakkaan tai tämän perheenjäsenen täytyy kuitenkin omistaa vähin-

tään 10 % yhtiön osakkeista. (TVL 53a §.)  

 

Osingonjako osakkaalle on siis tavanomaisin tapa jakaa yrityksen tuloa. Kun luonnolliselle 

henkilölle jaetaan listaamattomasta yhtiöstä osinkoa, verovapaan osingon määrä on 9 % yhti-

ön nettovarallisuudesta (VAL 8 §), nykytilanteessa enintään 60 000 euroa (TVL 33b §). Jotta 

osakas saisi tuon 60 000 euron summan verovapaana, olisi nettovarallisuuden oltava 667 000 

euroa osakasta kohden. Tällöin yrittäjän tarvitsee maksaa vain 24,5 %:n yhteisövero. (Kiviran-

ta 2012.) Nettovarallisuudesta lasketun verovapaan osingon ylittävästä osuudesta 30 % on 

edelleen verovapaata ja loppu 70 % luetaan ansiotuloiksi (TVL 33 b §). 

 

Esimerkki 1. Osinkoa jaetaan alle 60 000€ 

Pekka omistaa yrityksensä kaikki osakkeet. Yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo on yhteen-

sä 1 000 000 euroa. Hän päättää jakaa osinkoa yhteensä 40 000 euroa. Summa on alle 9 % 
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osakkeiden matemaattisesta arvosta sekä alle 60 000 euron. Summa on siten omistajalle ko-

konaan verotonta tuloa.  

 

Nettovarat = matemaattinen arvo 1 000 000 

9 % nettovarallisuudesta 0,09 x 1 000 000 90 000  

Osinkoa jaetaan 40 000 (verovapaata) 

 

Esimerkki 2. Osinkoa jaetaan yli 60 000 euroa 

Liisa on osakkaana eräässä osakeyhtiössä ja hän saa osinkoa 90 000 euroa. Summa on alle 9 % 

osakkeiden matemaattisesta arvosta, joka on 1,4 milj. euroa. Liisan osinko on siten 60 000 

euroon asti verotonta. Yli menevästä 30 000 eurosta 70 % on pääomatuloa ja 30 % verotonta 

tuloa. 

 

Nettovarat = matemaattinen arvo 1 400 000 

Osinkoa jaetaan 90 000 

9 % nettovarallisuudesta 0,09 x 1 400 000 = 126 000 60 000 (verovapaa osuus) 

70 % ylimenevästä osuudesta 0,7 x 30 000 21 000 (pääomatuloa) 

30 % ylimenevästä osuudesta 0,3 x 30 000 9 000 (verotonta tuloa) 

 

Jos osinko on enemmän kuin osakkeen matemaattiselle arvolle laskettu 9 %:n tuotto, ylime-

nevästä osasta osingonsaajalle katsotaan 70 % ansiotuloksi ja 30 % verottomaksi (TVL 33 b §). 

 

Kun lasketaan osakeyhtiön nettovarallisuutta, lasketaan mukaan kaikkien tulolähteiden käyt-

tö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus (VAL 2 §). Velkoja ovat puolestaan vieraan pääoman erät. 

Osakeyhtiön erona yksityiseen maataloudenharjoittajaan on se, että maatalousmaata ei ar-

vosteta keskimääräisten vuotuisten verotuksessa käytettävien laskennallisten tuottojen mu-

kaan, vaan todellisen hankintahinnan perusteella tai nykyarvon mukaan. Jos yksityisen maata-

loudenharjoittajan tulot siirretään osakeyhtiöön, johtaisi tämä suurempaan nettovarallisuu-

teen. Myös se, että rahoitusomaisuus lasketaan mukaan varoihin, vaikuttaa nettovarallisuuden 

suuruuteen. (Kiviranta 2013, 4.) 

 

Esimerkkiyritys B 
 

Esimerkkiyritys B:n tulos tilikaudella on 25 100 euroa ja se jaetaan puolisoiden kesken suh-

teessa 70 % – 30 %. Tulos muodostuu maatalouden tulolähteestä eli viljan ja perunan viljelystä 

sekä koneiden vuokrauksesta. Nettovarallisuus yrityksellä B on 25 390 euroa. 

 
Esimerkki 1 
 
Osakeyhtiön nettovarallisuus   25 390 
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Osakeyhtiön tulos   25 100 
Yhteisövero 24,5 %   6 149,50 
Jaettavan osingon määrä   18 950,50   
   
Osakkeiden matemaattinen arvo (9 % x 25 390)  2 285,10 

 
 
   Mies 70 %  Puoliso 30 % 
Osuus nettovarallisuudesta  17 773  7 617 
Omistamien osakkeiden mat. arvo 1 599,60  685,50 
Jaettavan osingon määrä  13 265,40  5 685,10 
 
Verovapaan osingon määrä  1 599,60  685,50 
Yli 9 %:n menevä osuus osingosta 11 665,80  4 999,60 
 
josta 70 % on ansiotuloa  8 166,10  3 499,70 
ja 30 % verotonta tuloa  3 499,70  1 499,90 
 
 
Verolaskelma 
  
Ansiotulot   8 166,10  3 499,70 
-valtion tulovero  0  0 

-kunnallisvero 20 %  1 633,20  699,90 
-kirkollisvero 1,7 %  138,80  59,50 
-sairasvakuutus 1,3 %  106,20  45,50 
Yhteensä   6 287,90  2 694,80 
 
Verot  
 
Kokonaisverot   1 878,20  804,90 
 
Kokonaisverorasitus    35,19 % 
(6 149,50 + 1 878,2 + 804,90) / 25 100 
 
Taulukko 5: Osakeyhtiön tulo- ja verolaskelma 25 100 euron tuloilla 

 
Laskelmassa osakeyhtiö jakaa yhteisöveron maksun jälkeen osinkoa osakkailleen 18 950,50 

euroa. Yrityksen osakkeille on laskettu matemaattinen arvo, joka on 9 % yrityksen nettovaral-

lisuudesta. Tähän summaan saakka osakkeille jaettava osinko on verovapaata, minkä jälkeen 

sen yli menevä osa jakautuu ansiotuloksi ja verovapaaksi tuloksi.  

 

Mies omistaa 70 % yhtiöstä, joten miehen osuus yhtiön nettovarallisuudesta on 70 %. Puoliso 

omistaa loput. Miehen omistamien osakkeiden matemaattinen arvo on saatu jakamalla osak-

keiden matemaattinen arvo osakkaiden omistamiensa osuuksien mukaan. Jaettava osinko jae-

taan osakkeiden omistussuhteessa. Osakkaiden omistamien osakkeiden matemaattista arvoa 

vastaava määrä osingonjaosta on verovapaata. Verovapaan osingon määrä on siten miehellä 

1 599,60 euroa ja puolisolla 685,50 euroa. Yli 9 %:n menevät osuudet osingosta jaetaan vielä 

ansiotuloon ja verottomaan tuloon osakkaiden osuuksien mukaan. Verolaskelmassa ansiotu-

loista vähennetään pakolliset verot ja sairasvakuutusmaksu. Kun lasketaan yhteen miehen ja 

naisen maksamat verot sekä yhteisövero saadaan kokonaisverorasitukseksi 35,19 %.  
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Esimerkissä 2 on laskettu osakeyhtiön ansiotulo-, pääomatulo- ja verolaskelma 70 000 euron 

tuloilla. Tarkoituksena on selvittää, miten kokonaisverorasitus muuttuu tulojen noustessa. 

Nettovarallisuutta kasvatetaan samassa suhteessa tulojen nousuun esimerkkiin 1 verrattuna. 

 
Esimerkki 2. 
 
Osakeyhtiön nettovarallisuus   70 808 
 
Osakeyhtiön tulos   70 000 
Yhteisövero 24,5 %   17 150 
Jaettavan osingon määrä   52 850 
   
Osakkeiden matemaattinen arvo (9 % x 70 808)  6 373 
 
 
   Mies 70 %  Puoliso 30 % 
Osuus nettovarallisuudesta  49 566  21 242 
Omistamien osakkeiden mat. arvo 4 461  1 912 
Jaettavan osingon määrä  36 995  15 855 
 
Verovapaan osingon määrä  4 461  1 912 

Yli 9 %:n menevä osuus osingosta 32 534  13 943 
 
josta 70 % on ansiotuloa  22 774  9 760 
ja 30 % verotonta tuloa  9 760  4 183 
 
 
Verolaskelma  
 
Ansiotulot   22 774  9 760 
-valtion tulovero  442  0 
-kunnallisvero 20 %  4 555  1 952 
-kirkollisvero 1,7 %  387  166 
-sairasvakuutus 1,3 %  296  127 
Yhteensä   17 094  7 515 
 
Verot  
 
Kokonaisverot   5 680  2 245 

 
Kokonaisverorasitus (5 680 + 2 245 + 17 150) / 70 000 = 35,82 % 
 
Taulukko 6: Osakeyhtiön tulo- ja verolaskelma 70 000 euron tuloilla 

 

Laskelma osoittaa, että alhaisissa tuloluokissa suuretkaan tulojen vaihtelut eivät muuta koko-

naisverorasitusta merkittävästi. Kokonaisverorasitukseksi edellä mainituilla tuloilla ja netto-

varallisuudella saadaan 35,82 %. 

 

5 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä kolmesta yritysmuodosta, yksityinen maatalou-

denharjoittaja, verotusyhtymä ja osakeyhtiö on verotuksellisesti kannattavin vai onko yritys-
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muodolla merkitystä. Vaikka verotuksen neutraalisuudella pyritään siihen, että yritysmuoto-

jen verotuksen välillä ei olisi eroja, niitä silti on. 

 

Tutkimuksessa tavoitteena oli laskea yksityisen maataloudenharjoittajan, verotusyhtymän ja 

osakeyhtiön verorasitusta, kun tiedossa oli verotettavan tulon määrä sekä nettovarallisuus. 

Tutkimuksen edetessä huomattiin, että verotusyhtymällä ja yksityisellä maataloudenharjoit-

tajalla tuloksenmuodostuminen, muistiinpanokäytänteet kirjanpidossa ja nettovarallisuuden 

laskentatapa olivat täysin yhteneviä. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei lähdetty laskemaan vero-

tusyhtymän tulon jakoa, nettovarallisuutta eikä vastaavia tietoja. Tutkimustulos verotusyh-

tymän verotuksesta oli, että merkittävää verotuksellista eroa sillä ei ole yksityiseen maata-

loudenharjoittajaan verrattuna. Pieni ero oli siinä, että verotusyhtymän osakkaille jaettava 

tulos voitiin jakaa veroedun saamiseksi, kuten halutaan. Yksityisen maataloudenharjoittajan 

tulo jaetaan yrittäjälle ja puolisolle omistusoikeuksien mukaan.  

 

Työssä esitettiin yksityisen maataloudenharjoittajan maatalouden tulos muistiinpanokaavaa 

käyttäen sekä yritystulon jakamiseksi laskettiin nettovarallisuutta. Esimerkissä 1 maatalouden 

voitto oli 19 900 euroa ja nettovarallisuus 28 350 euroa. Kokonaisverorasitukseksi saatiin 

24,50 %. Verovelvollisen mahdollisuutta valita tulon pääomatulo-osuudeksi 10 % tai 20 % net-

tovarallisuudesta laskettuna ei tässä esimerkissä ollut järkevää käyttää, koska tulot olivat alle 

23 900 euroa. Kun tulo ylittää tämän kyseisen summan, vasta silloin kannattaa tavoitella pää-

omatuloja. Jos tulo olisi jaettu vain yhdelle henkilölle, olisi valtion tuloveroprosentti ollut 

valtion tuloveroasteikon mukaan suurempi. Tulon jako kahdelle henkilölle esimerkkiyrityksen 

tuloilla on siis edullisempaa kuin jako yhdelle henkilölle. 

 

Esimerkissä 2 tarkasteltiin vertailun vuoksi vaihtoehtoa, jossa yksityisen maataloudenharjoit-

tajan maatalouden tulos olisi 70 000 euroa. Nettovarallisuutta nostettiin samassa suhteessa ja 

muun toiminnan tulot pidettiin ennallaan. Tällä haluttiin saada selville, miten maatalouden 

tulojen korotus vaikuttaa kokonaisverorasitukseen tulojen ja nettovarallisuuden noustessa 

samassa suhteessa. Esimerkissä päätettiin valita mahdollisuus käyttää 20 %:n pääomatulo-

osuutta nettovarallisuudesta laskettuna, koska tulot ylittivät 23 900 euron rajan. Pääomatulo-

verotus on tällöin suhteellisesti kannattavampaa. Esimerkistä 2 selvisi, että kokonaisverorasi-

tus on kyseisillä summilla 28,82 %. Tästä voidaan todeta, että maatalouden tulojen ollessa 

70 000 euroa ja nettovarallisuuden ollessa 99 700 euroa kokonaisverorasitus nousee 4,32 pro-

senttiyksikköä. Kokonaisverorasituksen nousu ei vaikuta olevan huomattava, mutta suurissa 

tuloissa silläkin on merkitystä. Tilanteessa ei laskettu, miten tulon jako vaikuttaa verotukseen 

jos puolisoiden osuudet ovat esimerkiksi 50 % – 50 % tai 100 % – 0 %. Esimerkissä ei laskettu, 

mitä pelkkä nettovarallisuuden nousu vaikuttaisi verojen maksuun. Pääomatuloa laskettaessa 

voidaan kuitenkin huomata, että nettovarallisuutta kasvattamalla saataisiin tuloa enemmän 
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pääomatuloksi. Nettovarallisuuden täytyy olla huomattavasti suurempi, jotta siitä laskettuna 

20 %:n osakin olisi suurempi. 

 

Tutkimuksessa laskettiin myös osakeyhtiön kokonaisverorasitusta. Osakeyhtiö-esimerkissä 1 

yhtiön tulot olivat 25 100 euroa, joista yhtiö maksaa 24,5 %:n yhteisöveron. Yhtiön nettovaral-

lisuus oli 25 390 euroa. Osinkoina jaettiin yhtiön koko jakokelpoinen osuus tuloksesta. Yhtiön 

ja osakkaiden kokonaisverorasitukseksi saatiin 35,19 %. Kun yhtiön tuloja kasvatettiin 70 000 

euroon ja nettovarallisuutta samassa suhteessa tuloihin ja esimerkkiin 1 verrattuna, kokonais-

verorasitus kasvoi 35,82 %:iin. Osakeyhtiötä koskevien esimerkkientapausten verorasitusten 

ero on huomattavan pieni. Eroa ole kuin 0,63 % -prosenttiyksikköä. Tästä voidaan huomata, 

että osakeyhtiössä esimerkissä käytetyllä tulon nousulla ei ole merkitystä verotukseen. Huo-

mattava verorasituksen nousua nähtäneen vasta selvästi suuremmissa tuloluokissa. Osakeyhti-

önkään kohdalla ei tarkasteltu sitä, onko sillä merkitystä, jaetaanko tulo puolisoiden kesken 

suhteessa 50 % – 50 % tai 100 % – 0 %. Osakeyhtiön kohdalla nettovarallisuuden suuruudella on 

merkitystä ja nettovarallisuutta kasvattamalla verovapaata tuloa voidaan jakaa yrittäjälle 

enemmän. 

 

Käytännössä osakeyhtiön kaikkea jakokelpoista osuutta ei kannata jakaa osakkaille kerralla 

vaan verotuksellisesti olisi järkevää jättää osa yhtiöön kasvattamaan nettovarallisuutta. Kan-

nattavaa olisi jakaa vain se osa, joka on mahdollista saada verovapaana osinkona. Kun netto-

varallisuus on seuraavina vuosina suurempi, voidaan verovapaata osinkoa jakaa enemmän. 

 

Tutkimuksesta käy ilmi, että maatalouden tuloksen ollessa 20 000 euron ja 70 000 euron suu-

ruusluokkaa ja nettovarallisuuden ollessa 28 000 euron ja 70 000 euron suuruusluokkaa, on 

yksityinen maataloudenharjoittaja sekä verotusyhtymä verotuksellisesti edullisempi vaihtoeh-

to kuin osakeyhtiö maatalouden harjoittamiseen. 

 

6 Pohdinta 

 

Yritysmuotoja vertailtaessa huomattavaa on se, että vain osakeyhtiöllä on mahdollisuus jättää 

tulos yhtiöön. Tämän avulla yhtiö voi kasvattaa nettovarallisuutta, jolloin verotonta osinkoa 

voi seuraavina vuosina jakaa enemmän. Tosin tällainen ajattelu ei käy täsmälleen toteen, jos 

hallituksen esitys osinkojen jakamisesta muuttuu. Hallituksen kehysriihessä 2013 päätettiin, 

että osinkoja tullaan verottamaan jatkossa pääomatulona, jolloin ansiotulona verotettava 

osinko poistuu kokonaan. Myös verovapaiden osinkojen saamista vähennetään, mutta se ei 

poistu kokonaan. Tällöin uudistuksesta tulee hyötymään ne, jotka ovat nostaneet suuria an-

siotulo-osinkoja. Yleisessä keskustelussa puhutaan siitä, että uudistus tulee keventämään vain 

suurten ja vakavaraisten yritysten verorasitusta eikä ota huomioon pieniä yrityksiä, joiden 

kokonaisvero nousee. 
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Hallituksen kehysriihen toinen keskeinen verouudistuspäätös on se, että yhteisöveroa laske-

taan neljällä ja puolella prosenttiyksiköllä 20 %:iin. Tällä halutaan muun muassa edistää yri-

tyksen investointien tekemistä. Yritystulon jättäminen yhtiöön auttaa investointien tekemi-

sessä, jolloin vierasta pääomaa ei ole välttämätöntä hankkia. Vieraan pääoman vipuvaikutuk-

sella voidaan kylläkin parantaa yrityksen kannattavuutta velan koron ollessa pienempi kuin 

velkarahalla saatu tuotto. 

 

Kiinnostava tutkimuksen aihe olisi ollut se, miten yksityisen maataloudenharjoittajan tulon ja 

varojen siirtäminen osakeyhtiömuotoon vaikuttaisi yritykseen. Eli mitä eri maksuja ja veroja 

aiheutuu yritysmuodon muutoksesta. Varojen ja velkojen siirto yhtiömuodon muutoksessa 

vaatii käytännössä maatalousverotuksen asiantuntijan osaamista. Tällöin on tiedettävä kan-

nattavan maatalouden toiminnasta sekä tarkasti kaikki vero- ja yhtiöoikeudelliset seikat.  

 

Maatalousyrityksen sukupolvenvaihdos on myös maatilan tilanpitäjän eteen tuleva asia, josta 

saisi kiinnostavan tutkimuksen aiheen. Maatilojen sukupolvenvaihdostilanteissa verotus on 

seikka johon kannattaa kiinnittää huomioita ja keskeisimpiä verokysymyksiä syntyy lahjavero-

tuksesta, perintöverotuksesta ja varainsiirtoveroista. 
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