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Alkusanat

Tässä koulutuksessa käymme läpi yhdistyksen 
verotusta esimerkinomaisesti ruohonjuuritasolla. 
Tavoitteena on saada käsitys, mitä yhdistyksen 
verotuksella tarkoitetaan ja miten se voidaan 
käytännössä hoitaa.
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Koulutuksen sisältö

• Yhdistyksen verotus ti 29.11. klo 17.30–20.00

• 17.30–17.35

• 17.35–18.30

Tervetuloa!

Yhdistyksen verotus

• Yleistä verotuksesta

• Ilmoittaminen: OmaVero/Ilmoitin.fi

• 18.30–18.45

• 18.45–19.45

Tauko 

Arvonlisäverotus

Yleistä arvonlisäverotuksesta 

Arvonlisäverokannat

Ilmoittaminen: OmaVero/ilmoitin.fi

Kysy Ullalta!

•

• 19.45–20.00
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Pohdintatehtävä
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Tapausseloste: Olen ollut aktiivisesti mukana seuratoiminnassa ja
minua kysyttiin nyt rahastonhoitajaksi /kirjanpitäjäksi.

Kysymys: Voimmeko myydä mitään, jos joudumme maksamaan 
veroja? Voimmeko ottaa vastaan osallistumismaksuja, jos joudumme 
maksamaan veroja? Voimme myydä palveluja, jos joudumme 
maksamaan veroja?



1.Yhdistyksen 
verotus
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Yhdistyksen verotus

Silmu ry

Verotus
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Yleishyödyllinen yhteisö (yhdistys)
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Yleishyödyllisen (aatteellisen) yhdistyksen määritelmä:

• Yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksena on toteuttaa sen
säännöissä mainittua aatteellista tehtävää tai toimintaa

• Perustamisasiakirja sekä yhdistyksen säännöt

• Tavoitteena EI ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun
hankkiminen jäsenilleen tai perusta

• Toiminnan tarkoitus voi olla vaikkapa liikunnan edistäminen, 
kuntoutuspalvelujen järjestäminen vammaisille tai 
kulttuuripalvelujen tuottaminen



Yhteisön määritelmä
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• valtio ja sen laitos

• kunta ja kuntayhtymä

• seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta

• osakeyhtiö, osuuskunta, henkilöyhtiö, sijoitusrahasto, keskinäinen 
vakuutusyhtiö, aatteellinen tai taloudellinen yhdistys, säätiö, laitos

• ulkomainen kuolinpesä

• edellisiin verrattava muu oikeushenkilö tai erityiseen tarkoitukseen 
varattu varallisuuskokonaisuus



Yleishyödyllisen yhteisön verotus
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• Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloksellisuuden mitta ei ole 
tilikauden tulos vaan se, miten hyvin, taloudellisesti ja tehokkaasti se 
on aatteellisen tehtävänsä toteuttanut

• Toiminnan tarkoitus usein sellainen, että varsinaisesta toiminnasta 
saadut tuotot eivät riitä kattamaan sen menoja

• Rahaa kerätään muusta toiminnasta

• Talouden seurantaa varten tulee erottaa varsinaisesta toiminnasta 
aiheutuneet menot ja tulot muusta toiminnasta johtuneista menoista 
ja tuloista



Yleishyödyllisen yhteisön verotus
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• Yleishyödyllisen yhteisön toiminta koostuu usein

• verovapaasta yleishyödyllisestä toiminnasta

• verovapaasta varainhankinnasta

• veronalaisesta elinkeinotoiminnasta

• kiinteistötulosta

• Toisin sanoen: yleishyödyllinen yhteisö maksaa tuloveroa vain
elinkeinotulosta ja kiinteistötulosta

• https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yhdistys-ja-
saatio/yleishyodyllisen-yhteison-tuloverotus/

• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/47999/verotusohje-yleishy%C3%B6dyllisille-
yhteis%C3%B6ille3/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yhdistys-ja-saatio/yleishyodyllisen-yhteison-tuloverotus/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje-yleishy%C3%B6dyllisille-yhteis%C3%B6ille3/


Yleishyödyllisen yhteisön verovapaat tulot
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Mitkä tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata?

• jäsenmaksut

• osingot

• korot

• lahjoitukset

• yleishyödylliseen toimintaan saadut avustukset

Lisäksi seuraavat tulot ovat verovapaita tietyin edellytyksin:

• osakehuoneistojen vuokratulot, ellei huoneisto ole yli 50-prosenttisesti 
oman elinkeinotoiminnan käytössä

• luovutusvoitot – esimerkiksi kiinteistön myyntivoitto – ellei luovutettu
omaisuus kuulu omaan elinkeinotoimintaan



Yleishyödyllisen yhteisön 
verovapaat tulot

•Myös seuraavat tulot ovat lähtökohtaisesti 
verovapaita, JOS tuloa hankitaan yleishyödyllisen 
toiminnan rahoittamiseksi ja toiminta EI täytä 
elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä (TVL 23§)

• Tarjoilu ja myyntitulot, jotka on saatu yhdistyksen 
omista tilaisuuksista tai omien tilaisuuksien 
yhteydessä
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Esimerkkejä verovapaista tuloista
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• Esimerkkejä verovapaista tuloista:

• pääsylippumyynti tilaisuuteen
• kisaohjelmien tai vastaavien myynti ja mainosmyynti näihin

julkaisuihin
• ruokatarjoilu- ja virvokemyynti sekä alkoholimyynti tilaisuuden 

aikana
• mainosmyynti vain tilaisuudessa esillä oleviin mainoksiin, kuten 

siirrettävät kenttämainokset
• urheiluasujen mainokset
• tavaramyynti tilaisuuden aikana

Huom. Jos yhdistys järjestää toistuvasti tarjoilua muiden 
tapahtumiin, toiminta on yleensä elinkeinotoimintaa. Yksittäisen 
tarjoilun järjestäminen ei ole elinkeinotoiminnan harjoittamista!



Yleishyödyllisen yhteisön verovapaat tulot
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• Tavarankeräys ja siihen liittyvä kirpputoritoiminta, kun myytävät tavarat on 
saatu lahjoituksina ja niille on tehty ainoastaan vähäistä kunnostusta

• Kirpputoritoiminta ei ole verovapaata

• Jäsenlehdistä, verkkosivuista, vuosikirjasta tai esimerkiksi toimintaa esittelevä
kausijulkaisusta saatu tulo

• palvelee yhteisön yleishyödyllistä tarkoitusta

• tarkoituksena ei ole vain varojen kerääminen

• Adressien, korttien ja muiden merkkien myynnistä saadut tulot, kun myynti on
pienimuotoista

• Hoidon tai askartelutoiminnan yhteydessä tai opetustarkoituksessa 
valmistetut tuotteet

• Bingopelin järjestämisestä saatu tulo



Yleishyödyllisen yhteisön saamat osingot
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• Henkilökohtaisen tulolähteen mukaiset osingot

• verovapaita (yleishyödyllinen toiminta), mukaan lukien

• tytäryhtiön jakama osinko

• EVL-osinkojen osalta normaali verotuskäytäntö

• osinko noteeraamattomalta osakeyhtiöltä verovapaa

• osinko pörssiyhtiöltä verollista

• ei veroa, jos osingonsaajan omistus osinkoa jakavan pörssiyhtiön
pääomasta vähintään 10%

• Jos yleishyödyllinen asema menetetään, muuttuvat TVL-tulolähteen 
osingot koko määrältään veronalaisiksi (TVL 33d §)



Yleishyödyllisen yhteisön verotus

16

Yleishyödyllinen yhdistys maksaa tuloveroa

• elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta

• elinkeinotulo: yhteisöverokanta 20 %

• kiinteistön tuottamasta tulosta, jos kiinteistöä on käytetty muuhun kuin 
yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen

• Myös puun myyntitulo on kiinteistön tuottamaa tuloa

• kiinteistötulo 8,87 % vuonna 2021

• kiinteistötulo 6,75 % vuonna 2022

• Yhteisö maksaa tuloveroa ainoastaan veronalaisen toiminnan voitosta, ei siis 
koko toiminnan tuotoista



Veronalainen toiminta?
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Toiminta on yleensä veronalaista elinkeinotoimintaa, kun seuraavat ehdot 
täyttyvät:

• yhdistys tai säätiö myy tuotteita tai palveluja, joka on kilpailevaa toimintaa
markkinoilla toimivien yritysten kanssa

• yhdistys tai säätiö käyttää toimintaan palkattua henkilökuntaa

• toiminta on jatkuvaa

• toiminnan kulut katetaan tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatavilla
tuloilla



Esimerkkejä veronalaisesta toiminnasta
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Esimerkkejä yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoiminnasta:

• vuosittain muille kuin jäsenille järjestettävä messutapahtuma

• jäsenistön ulkopuolelle suuntautuva julkaisutoiminta

• sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen myyminen markkinaympäristössä

• tavaroiden ja palveluiden myynti käypään markkinahintaan

Esimerkki: Yleishyödyllisellä yhdistyksellä on kaupungin keskustassa kahvila, 
jossa myydään tyypillisiä kahvilatuotteita. Kahvila on avoinna ympäri vuoden ja 
noudattaa alalle tavanomaisia aukioloaikoja. Kahvilassa on palkatut työntekijät. 
Toiminta on yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista elinkeinotoimintaa.



Esimerkki
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Esimerkki: Kunnat voivat tarjota perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja
iltapäiväkerhotoimintaa oppilailleen. Kunta voi järjestää toiminnan itse, yhdessä
muiden kuntien kanssa tai antaa toiminnan järjestettäväksi kunnan ulkopuoliselle
toimijalle. Usein aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa kunnille tuottavat erilaiset
yhdistykset ja säätiöt. Tällaisen palvelun myynti on yleishyödyllisen
yhdistyksen tai säätiön veronalaista elinkeinotoimintaa, kun näitä palveluja
tarjotaan markkinaympäristössä käypään hintaan.

Monissa kunnissa aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille tarjoavat myös
osakeyhtiömuotoiset yritykset. Kun yhdistys tai säätiö harjoittaa vastaavaa
aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa kuin alalla toimivat osakeyhtiömuotoiset
toimijat ja perittävät maksut eivät eroa olennaisesti muiden toimijoiden
perimistä maksuista, toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa ja toiminta on
yhdistyksen tai säätiön veronalaista elinkeinotoimintaa. Merkitystä ei ole sillä,
tulevatko maksut toimintaan kokonaisuudessaan kunnalta, vai osittain kunnalta ja
osittain koululaisten vanhemmilta. Kun yhdistys tai säätiö tuottaa kunnille
ostopalvelua, kyse ei ole toimintaa kunnalle tarjoavan yhdistyksen tai säätiön
lakisääteisestä toiminnasta, vaan toiminta on lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa.



Oikeuskäytäntöä

20

KHO 2020/121

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla hallinto-
oikeus oli katsonut luvanvaraista valtion tukemaa koulutustoimintaa 
harjoittaneen A Oy:n täyttäneen tuloverolain 22 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
asetetun edellytyksen ja olleen yleishyödyllinen yhteisö verovuonna 2016, 
kun sanottua koulutustoimintaa ei saanut lukiolain mukaan järjestää voiton 
tavoittelemiseksi eikä yhtiö ollut tosiasiallisesti tuottanut toimintaan 
osallisille taloudellista etua missään muodossa. Korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:ssä säädetty osakeyhtiön tarkoitus 
huomioon ottaen A Oy:tä ei voitu pitää tuloverotuksessa yleishyödyllisenä 
yhteisönä, kun sen yhtiöjärjestys ei sisältänyt määräyksiä 
varojenjakokiellosta eikä varojen käyttämisestä yleishyödylliseen 
tarkoitukseen yhtiön purkautuessa. Verovuosi 2016. Äänestys 4–1.



Oikeuskäytäntöä
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KHO 2015/174
Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta-ajatuksena oli hiihdon ja muun ensisijaisesti
luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan ja retkeilyn yleistäminen kansan tavaksi.
Yhdistyksellä oli ulkoilumaja, joka sijaitsi kaupungin ylläpitämän ulkoilureitin varrella.
Yhdistys oli pitänyt majalla kahvilaa, joka oli auki vuosittain hiihtokauden ajan lähinnä
viikonloppuisin. Vuonna 2011 aukiolopäiviä oli ollut 25. Kahvilatoiminta oli perustunut
yhdistyksen jäsenten talkootyöhön. Yhdistyksen ulkoilumajan tuottojen määrä vuonna
2011 oli ollut 6 114,95 euroa ja kulujen 6 585,39 euroa, josta 5 302,34 euroa oli kiinteistön
käyttökuluja. Tuotoista 5 869,95 euroa oli ollut kahvilatoiminnan myyntituottoja.
Toimitetussa verotuksessa kahvilatoiminta oli katsottu elinkeinotoiminnaksi, jonka
vähennyskelpoiseksi kuluiksi oli hyväksytty kahvilan tarvikeostojen lisäksi
elinkeinotoimintaa vastaava osa ulkoilumajaan kohdistuvista muista kuluista. Yhdistyksen
elinkeinotoiminnan veronalaiseksi tuloksi oli vahvistettu 3 739,76 euroa.
Kahvilan palvelut olivat olleet myös muiden kuin yhdistyksen jäsenten käytettävissä. Kun
kuitenkin otettiin huomioon kahvilatoiminnan liittyminen läheisesti yhdistyksen
varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan, toiminnasta saadun tulon vähäinen määrä,
kahvilatoiminnan perustuminen talkootyöhön ja se, ettei kahvilatoimintaa voitu katsoa
harjoitetun kilpailuolosuhteissa, kahvilatoiminnasta saatua tuloa ei ollut pidettävä
yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona, vaan kyse oli yhdistyksen verovapaasta tulosta.
Verovuosi 2011.



Veroilmoitus on annettava
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• Kun yhteisö saa esitäytetyn veroilmoituksen

• Kun yhteisö saa erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi

• Kun yhteisöllä on ollut veronalaista tuloa

• Kun yhteisön toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen 
verrattuna, eikä tulojen verovapaudesta ole täyttä varmuutta

• Kun yhteisö on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön

• Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuslain mukainen 
veronhuojennus ei vapauta ilmoittamisvelvollisuudesta

• Ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen on hallituksen vastuulla



Veroilmoitus

Miten veroilmoitus annetaan?

• https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yhdistys-ja-
saatio/veroilmoitus/

• Veroilmoitus pitää antaa viimeistään 4 kuukauden kuluttua siitä, kun 
tilikausi on päättynyt.

• Veroilmoituksen liitteenä on annettava tuloslaskelma, tase ja
toimintakertomus tai vapaamuotoinen selvitys toiminnasta.
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https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yhdistys-ja-saatio/veroilmoitus/


Usein kysyttyä

24

Jos Katso-valtuutus ei ole enää voimassa:

• Jos sinulla on yhdistyksen nimenkirjoitus yksin, voit antaa
tilitoimistolle valtuuden Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa

• Jos sinulla ei ole yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta yksin, et voi 
asioida omatoimisesti valtuuksissa

• Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus

• Anna seuraavaksi asiointivaltuus

https://www.suomi.fi/valtuudet


2. Arvonlisäverotus
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Pohdintatehtävä
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Tapausseloste: Olen ollut aktiivisesti mukana seuratoiminnassa ja
minua kysyttiin nyt rahastonhoitajaksi /kirjanpitäjäksi.

Kysymys: Milloin yhdistyksen pitää ilmoittautua 
arvonlisäverovelvolliseksi? Millaisia käytännön esimerkkejä 
arvonlisäverotuksesta on liittyen yhdistyksiin?



Yhdistyksen arvonlisävero

Silmu ry

Arvonlisävero
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Yleishyödyllinen yhteisö ja arvonlisäverotus
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• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/82116/yleishy%C3%B6dyllisten-yhteis%C3%B6jen--
arvonlis%C3%A4verotus2/

• Yleishyödyllinen toiminta on vapautettu yhteisöjen tuloveron lisäksi
myös arvonlisäverosta

• arvonlisäverolaissa on suora viittaus tuloverolakiin yleishyödyllisen 
yhteisön määritelmän ja arvonlisäverotuksesta vapautetun toiminnan 
osalta

• Tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin 
arvonlisäverovelvollinen vain tuloverolain mukaisista 
elinkeinotoiminnan tuloistaan (AVL 4§)

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/82116/yleishy%C3%B6dyllisten-yhteis%C3%B6jen--arvonlis%C3%A4verotus2/


Arvonlisäverovelvollinen?
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• Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain 
elinkeinotoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan

• Esimerkki 1:
Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä urheiluseura järjestää 
toimintansa rahoittamiseksi lasten urheilutapahtumia ja myy niiden 
yhteydessä mehua, kahvia, kahvileipiä sekä kannatustuotteita, kuten
t-paitoja, pinssejä ja mukeja. Vastaavia tapahtumia järjestetään useita
vuosittain. Seura ei ole hakeutunut vapaahehtoisesti 
arvonlisäverovelvolliseksi. Vaikka toiminta on arvonlisäverolain 1 §:n 
mukaista liiketoimintaa, urheiluseuran ei ole suoritettava 
toiminnastaan veroa arvonlisäverolain 4 §:n perusteella, sillä 
kysymyksessä olevien tuotteiden myynti omien tapahtumien 
yhteydessä ei ole seuran elinkeinotoimintaa.



Arvonlisäverovelvollinen?
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• Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama vähäinen toiminta jää 
arvonlisäverotuksen ulkopuolelle

• Vähäisen toiminnan raja määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella

• Kun yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan liikevaihto on 
enintään 15 000 euroa , on toiminta vapautettu arvonlisäverosta

• Vähäisen toiminnan rajassa huomioidaan yleishyödyllisten yhteisöjen
osalta ainoastaan tuloverotuksessa elinkeinotoiminnaksi katsotut erät

• Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin rekisteröityä 
arvonlisäverovelvolliseksi alarajasta huolimatta, vaikka liikevaihto jäisi 
alle 15 000 euron rajan



Esimerkki
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Yleishyödyllisellä yhdistyksellä on tuloverotuksessa verovapaaksi 
katsottuja myyntituloja tilikausittain noin 30.000 euroa. Yhdistyksen 
tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys alkaa harjoittaa uudenlaista 
myyntitoimintaa, jonka liikevaihto on n. 8.000 – 9,000 euroa tilikaudessa. 
Tämä toiminta katsotaan tuloverotuksessa yhdistyksen 
elinkeinotoiminnaksi.

Yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan myynnit ovat arvonlisäverottomia 
arvonlisäverolain 4 §:n perusteella ja elinkeinotoiminnan myynnit 
arvonlisäverolain 3 §:n perusteella, koska vähäisen toiminnan raja ei ylity. 
Yhdistyksen ei ole ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.



Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuus

32

Arvonlisäverolain mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen:

• ravintola- tai ateriapalvelun ottamisesta omaan käyttöön

• yleishyödyllinen yhteisö tarjoaa omassa ruokalassaan 
valmistettuja tai ulkopuoliselta ravintolalta ostettuja aterioita 
henkilökunnalleen ilman erillistä veloitusta tai palkasta 
tapahtuvaa korvauksen pidättämistä

• kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön

• Yleishyödyllinen yhteisö, joka teettää hallitsemallaan
kiinteistöllä kiinteistöhallintapalveluja omalla henkilökunnallaan



Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi
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• Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua vapaaehtoisesti 
arvonlisäverovelvolliseksi sellaisesta liiketoiminnan muodossa 
harjoittamastaan toiminnasta, joka ilman arvonlisäverolain 4 §:n 
säännöstä olisi aiheuttanut arvonlisäverovelvollisuuden

• Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tarkoittaa 
sitä, että hakeutuja suorittaa arvonlisäveroa kaikesta liiketoiminnan 
muodossa harjoittamastaan toiminnasta, jota ei ole erikseen 
arvonlisäverolaissa vapautettu arvonlisäverosta.



Esimerkki
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Yleishyödyllinen yhdistys on hakeutunut vapaaehtoisesti 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yhdistys on arvonlisäverovelvollinen 
kaikista liiketoiminnan muodossa tapahtuneista myynneistään, joita ei ole 
vapautettu arvonlisäverosta riippumatta siitä, ovatko myynnit 
tuloverotuksessa elinkeinotoimintaa vai eivät.

Yhdistys ei kuitenkaan suorita arvonlisäveroa jäsenmaksusta, kun 
yhdistyksen jäsenmaksu ei ole vastiketta mistään tavaran 
luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta eikä sitä pidetä 
arvonlisäverotuksessa myyntinä.



Esimerkki
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Yleishyödyllisellä yhdistyksellä on verkkokauppa, jossa myydään 
urheiluvaatteita, tarvikkeita ja ravintolisiä. Verkkokaupan liikevaihto on 
noin 9 000 euroa tilikaudessa. Verkkokauppatoiminnan tulo on 
tuloverotuksessa elinkeinotoiminnan tuloa. Lisäksi yhdistyksellä on 
yleishyödyllisen toiminnan varainkeruutapahtumista vuosittain 
myyntituloja noin 15 000 euroa. Nämä tulot ovat tuloverotuksessa 
yleishyödyllisen yhteisön verovapaata tuloa.

Yhdistys hakeutuu vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 
vaikka yhdistyksen verkkokaupan liikevaihto 9 000 euroa jää vähäisen 
toiminnan rajan alle. Yhdistys on arvonlisäverovelvollinen kaikista 
myynneistään eli verkkokaupan 9 000 euron myynnin lisäksi myös 
varainkeruutapahtumien 15 000 euron myyntituloista. Yhdistykseen ei 
siis enää sovelleta arvonlisäverolain 4 §:n säännöstä.
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KHO 2011/75

Kaupan alalla toimivan A ry:n tarkoituksena oli sen jäsenten yleisten etujen
ajaminen. Yhdistyksen toiminnan luonteen vuoksi jäsenten maksamaa
jäsenmaksua ei voitu kohdistaa mihinkään tiettyyn yhdistyksen tuottamaan
palveluun eikä yhdistyksen toiminnan ja sen yksittäiselle jäsenelle koituvan
hyödyn välillä ollut välitöntä yhteyttä. Koska yhdistyksen suorittaman
palvelun ja jäsenen maksaman jäsenmaksun välillä ei siten ollut suoraa tai
välitöntä yhteyttä, jäsenmaksu ei ollut vastike yhdistyksen jäsenelle
suorittamista palveluista. Näin ollen yhdistys ei harjoittanut toimintaansa
kokonaisuudessaan arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Yhdistys ei siten voinut
arvonlisäverolain 12 §:n 1 momentin perusteella hakeutua
ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta kokonaisuudessaan
arvonlisäverovelvolliseksi eikä vähentää kustannuksiinsa sisältyvää
arvonlisäveroa kokonaisuudessaan.
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KHO 2014/38
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Liiton tarkoituksena oli sääntöjensä mukaan toimia jäsentensä yhdyssiteenä, toimia laskentatoimen kehittämiseksi terveiden
liikeperiaatteiden ja hyvän kirjanpitotavan mukaan, edistää hyvää tilitoimistotapaa sekä liiton jäsenten ammattitaitoa ja -tietoa sekä
huolehtia jäsentensä yhteisistä ammattieduista. Liitto harjoitti tarkoituksensa toteuttamiseksi muun muassa tiedotus-, julkaisu-,
neuvonta-, tutkimus- ja koulutustoimintaa ammatillisen tason kehittämiseksi ja tuki jäsentoimistojensa auktorisointia. Liiton
varsinaisen jäsenen jäsenyysvaatimuksena oli alistuminen liiton hallituksen valvontaan ja toiminnan tarkastuk³siin. Liiton jäseniltä
perittiin vuotuinen jäsenmaksu ja vuotuinen tarkastusmaksu.

Asiassa oli ratkaistava kysymys siitä, oliko liiton harjoittama jäsen- ja tarkastustoiminta arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa.

Sääntöjensä mukaan liiton tarkoituksena oli muun muassa sen jäsenten yleisten etujen ajaminen. Liiton jäsentoiminnan luonteen
vuoksi jäsenten maksamaa jäsenmaksua ei voitu kohdistaa mihinkään tiettyyn liiton suorittamaan palveluun. Koska jäsenen
maksaman jäsenmaksun ja jäsenmaksuun sisältyvien liiton suorittamien jäsenpalvelujen välillä ei siten ollut suoraa tai välitöntä
yhteyttä, jäsenmaksu ei ollut vastiketta liiton jäsenelle suorittamista palveluista. Liiton jäsenmaksua vastaan harjoittama
jäsentoiminta ei ollut arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa eikä arvonlisäverodirektiivin 9
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa. Liitto ei siten voinut hakeutua harjoittamastaan jäsentoiminnasta
arvonlisäverolain 12 §:n 1 momentin perusteella arvonlisäverovelvolliseksi.

Tarkastustoiminnan osalta korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin keskusverolautakunta, että tarkastusmaksut olivat vastiketta
liiton jäsenilleen suorittamista tarkastustoimintaan liittyvistä palveluista. Liiton harjoittama tarkastustoiminta oli arvonlisäverolain 1
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa ja arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa tarkoi³tettua taloudellista
toimintaa. Liitto voi siten hakeutua harjoittamastaan tarkastustoiminnasta arvonlisäverolain 12 §:n 1 momentin perusteella
arvonlisäverovelvolliseksi.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 30.1.2013–31.12.2014. 

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 4 § ja 12 § 1 momentti

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta sekä 9 artikla 1
kohta ensimmäinen ja toinen alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-267/08, SPÖ, C-515/07, VNLTO ja C-174/00, Kennemer Golf & Country Club



Yhteisö ja arvonlisäveroilmoitus

• Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet

• Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa.

• Tee arvonlisäveroilmoitus jokaiselta 
verokaudelta, vaikka yritykselläsi ei olisi 
verokauden aikana ollut arvonlisäverollista 
toimintaa.

• Arvonlisäveroilmoituksen antamiseen ei voi 
saada lisäaikaa.
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Kysy 
Ullalta!



Kiitos osallistumisesta!

Ulla Liukkonen 

Taloushallinnon kouluttaja 

MBA, KLT, AmO

ullaliukkonen@hotmail.com

24.11.2022
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