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1. VEROVELVOLLISUUS
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• Tuloverolain 5 §:n mukaisesti yhteismetsä katsotaan 
yhteisetuudeksi. 

• Yhteisetuutta verotetaan erillisenä verovelvollisena ►
Yhteismetsän osakaskunta vastaa yhteismetsän veroista.

• Verokanta on 28 % (v. 2013) kaikista yhteismetsän tuloista
o Verokanta erotettiin yhteisöverotuksesta v. 2012

• Arvonlisäverotuksessa yhteismetsä on kuukausi-
menettelyssä, ellei hae pidempää ilmoitusjaksoa
o Liikevaihto < 50 000 € -> neljännesvuosimenettely
o Liikevaihto < 25 000 € -> vuosimenettely

1.1 OSAKKAAN VEROVELVOLLISUUS
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• Osakas ei ole vastuussa yhteismetsän veroista.
• Yhteismetsän osakkaan saama osuus yhteismetsän 

tulosta eli ylijäämä ei ole verotettavaa tuloa (TVL 18 §)
o Osakkaan ei tarvitse ilmoittaa saamaansa ylijäämää 

verotuksessa.
• Tällöin myöskään ylijäämän saantiin kohdistuvat 

osakkaan henkilökohtaiset menot eivät pääsääntöisesti 
ole hänelle verovähennyskelpoisia.
o Verotuskäytännössä mm. yhteismetsäosuuksien hankintaan 

liittyviä korkomenoja on hyväksytty verovähennyksinä
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2. VEROILMOITUS

• Yhteismetsä antaa veroilmoituksensa lomakkeella 6.
• Veroilmoituksen antamisesta vastaa hoitokunta tai 

toimitsija.
• Veroilmoituksen allekirjoittaa se, jolla on yhteismetsän 

osakaskunnan nimenkirjoitusoikeus.
• Veroilmoitus on annettava 4 kk:n sisällä tilikauden 

päättymisestä.
• Verohallinto suosittelee veroilmoituksen antamista 

sähköisesti kirjanpidon tuottamana tiedostona tai 
verkkolomakkeella.
o Tällöin tarvitaan Katso-tunniste
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2.1  VEROILMOITUKSEN LIITTEET

• Tarvittavat liitelomakkeet on annettava veroilmoituksen 
ohella. 
o Liitteet toteutuneen taloudellisen toiminnan mukaisesti

• Lomakkeen  6 liitelomakkeena annetaan yleensä 
lomake 62, Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja 
kuluvan käyttöomaisuuden poistoista 

• Yhteismetsän on hyvä antaa liitteenä metsätalouden 
veroilmoituslomake 2 C, jossa mm. seurataan 
metsävähennyksen käyttöä.
o Huomattava, että yhteismetsä  voi menetellä poistojen kohdalla toisin 

kuin 2C-lomakkeella on ohjeistettu eli tuloverolain sijasta noudattaa 
elinkeinotuloverolakia.
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2.2 VEROLASKELMA

• Veroilmoituksen I osa on laskelma verotettavasta 
tulosta.

• Yhteismetsän verolaskelman pitää perustua kirjanpidon 
tuottamaan tuloslaskelmaan.

• Kirjanpidon tuottamaan tulokseen lisätään verotuksessa 
vähennyskelvottomat kulut ja poistot sekä verovapaan 
toiminnan tappio.

• Kirjanpidon tuloksesta vähennetään metsävähennys, 
verovapaat tuotot ja verovapaan toiminnan tulos.
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2.3 TULOLÄHTEITTÄIN TULOS/TAPPIO

• Veroilmoituksen II osassa ilmoitetaan tulolähteittäin tulos tai 
vahvistettava tappio.

• Yhteismetsän veronalaiset tulot voivat muodostua kolmesta 
eri tulolähteestä:
o Elinkeinotoiminnan tulolähde
o Maatalouden tulolähde (esim. maanvuokra- ja metsästysvuokratulot)
o Henkilökohtainen tulolähde (esim. maa-aineisten myyntitulot ja metsätalouden 

tulot) 

• Verotettava tulo on tulolähteittäisten verotettavien tulojen 
yhteismäärä.                                                           
o Toisen tulolähteen tappio ei vähennä toisen tulolähteen voittoa. 
o Tappio katetaan saman tulolähteen tuloilla seuraavan 10 vuoden aikana.
o Luovutusvoitot ja –tappiot käsitellään myös tulolähteittäin. Luovutustappio 

katetaan seuraavan viiden vuoden luovutusvoitoilla.
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3. ENNAKKOVERO
• Yhteismetsä  maksaa verohallinnon määräämää ennakkoveroa  

tasasuuruisina maksuerinä.
o Suuruus määrätään arvioitujen tulojen ja aiemman tilikauden 

verotettavien tulojen perusteella

• Yhteismetsä voi hakea ennakon alentamista tai ennakon 
muuttamista  4 kk:n sisällä tilikauden päättymisestä.

• Ennakon täydennysmaksua  voi maksaa 4 kk:n kuluessa tilikauden 
päättymisestä.
o Näin välttyy jäännösveron yhteisökorolta

• Uudella yhteismetsällä saattaa olla vaikeaa saada tuloja 
ensimmäiselle tilikaudelle. Tällöin ytj:n perustamisilmoitus-
lomakkeeseen voi arvioida 1. tilikauden tuloiksi 0 €. Tarvittaessa 
maksetaan sitten ennakontäydennysmaksua tilikauden päätyttyä.
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4. VERONALAISET TULOT
• Kaikki tulot ovat veronalaisia tuloja, lukuun ottamatta niitä 

tuloja, jotka on erikseen säädetty verottomiksi.
• Tulot syytä ryhmitellä jo kirjanpidossa tulolähteen mukaan.
• Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat metsätalouden 

tulot, maa-ainesten myynti, yleensä myös asuntojen ja 
liikehuoneistojen vuokratulot, talletusten ja osuuspääoman 
korot  sekä osingot.

• Maa-alueiden, mökkien ja metsästyksen vuokratulot 
kuuluvat maatalouden tulolähteeseen, samoin mm. jäkälän 
myyntitulot ja pienimuotoinen puunjalostus.

• Elinkeinotoiminnan tuloa syntyy, jos yhteismetsä harjoittaa 
erillistä liike- tai ammattitoimintaa, esim. metsänhoito- ja 
korjuupalvelujen ammattimaista myymistä. 
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4.1  VEROVAPAITA TULOJA

• Osakaskunnan saamat jako-osuudet muista tai omasta 
yhteismetsästä ovat verovapaata tuloa. 

• Verovapaata tuloa ovat myös luonnonsuojelulain mukaiset 
korvaukset
o Ympäristötuki maksetaan Kestävän metsätalouden rahoituslain 

(Kemera-laki) mukaan ja se on verollista.
• Veroihin liittyvät korkotulot ovat verovapaita.
• Osinkotuloja ei ole säädetty yhteisetuuksille  erikseen 

verovapaiksi. Siksi ne yleensä katsotaan yhteismetsille 
kokonaan verollisiksi tuloiksi.
o Tällöin niitä ei tarvitse merkitä liitelomakkeelle 73.
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4.2 METSÄTALOUDEN TULOJA

• Puunmyyntitulot
o Runkopuu, hakkuutähteet, kannot, polttopuut,  joulukuuset

• Metsätalouteen liittyvät vakuutus- tai 
vahingonkorvaukset

• Kemera –tuet, muut mahdolliset metsätalouden tuet
• Puun oma käyttö

o Esim. osakkaiden omaan käyttöön tarkoitetun mökin rakentaminen omista 
puista

• Tuloutetut meno- ja tuhovaraukset

12
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4.3 TULOJEN JAKSOTTAMINEN

• Yhteismetsällä on oikeus tehdä metsätalouden tuloistaan 
menovaraus (TVL 111 §). 

• Menovarauksen avulla voidaan jaksottaa tuloja seuraaville 
vuosille.
o Etelä-Suomessa tuloutettava seuraavan 4 vuoden aikana
o Pohjois-Suomessa 6 vuotta 

• Menovaraus on enintään 15 % metsätalouden pääomatulosta.
o Tehdään metsävähennyksen jälkeen

• Pienille yhteismetsille, jotka myyvät puuta harvoin, tulojen 
jaksottaminen on suositeltavaa verojen tasaamiseksi ja tappion 
välttämiseksi.

• Tuhovaraus voidaan tehdä vakuutus- tai vahingonkorvauksesta 
tuhoutuneen metsän uudistamiskustannuksia vastaavana.
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5. VÄHENNYSOIKEUDET

• Verotuksessa voidaan pääsääntöisesti vähentää kaikki 
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet 
menot.

• Vähennys perustuu tositteeseen (kuitti tai muu selvitys).

• Vähennyskelvottomia ovat
o Verovapaan tulon hankintaan liittyvät menot 
o Edustuskulut
o Verojen viivästysseuraamukset

• Menot syytä kohdistaa jo kirjanpidossa tulolähteittäin.
o Hallinnon kulut voidaan vähentää kokonaan metsätalouden 

vuosimenoina tai jakaa  liikevaihdon suhteessa tulolähteittäin.

14
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5. 1 METSÄTALOUDEN VÄHENNYSOIKEUDET

• Yhteismetsä saa vähentää metsätalouden tuloista 
kaikki tulonhankkimisesta johtuneet menot

• Menot on ryhmitelty 2C-lomakkeella seuraavasti: 
Metsävähennys − Vuosimenot – Poistot 

• Vuosimenoihin luetaan matkat, maksetut palkat ja 
palkkiot sekä muut vuosimenot todellisen menon 
mukaan
o Sellaiset koneet ja kalusto, joiden taloudellinen käyttöikä 

on enintään 3 v, voidaan vähentää vuosimenona, esim. 
moottori- ja raivaussaha
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5.2 METSÄTALOUDEN POISTOT
• Tuloverolain  (TVL) 116 §:n mukaan yhteismetsän poistot pitäisi 

tehdä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain  (EVL) mukaan. 
• Käytännössä on hyväksytty tuloverolain mukaiset poistot.
• Metsäojissa ja metsäteissä on käytetty TVL 115 §:n mukaista 

vuotuista 15 prosentin poistoa menojäännöksestä.  
o EVL:n mukaan poisto tehdään tasasuuruisina erinä  kohteelle määriteltynä 

käyttöaikana, kuitenkin enintään 40 vuodessa.

• Metsätalouteen liittyvien koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen 
poisto 25 % menojäännöksestä (TVL 115 § ja EVL 30 §). 

• Rakennusten ja rakennelmien poisto 6-25 % menojäännöksestä (TVL 
115 § > MVL 9 §).
o EVL 34§:n mukaan rakennus ja rakennelma 7-20 %:n vuotuisin poistoin .

• Verotuksessa vähennyskelvottomia poistoja ovat 
o Yhteismetsään liitettyjen alueiden hankintamenot 
o Ostetut yhteismetsäosuudet

16
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6. METSÄVÄHENNYS

• Yhteisetuudella  (yhteismetsällä) on oikeus tehdä 
metsävähennys saamastaan metsätalouden pääomatulosta 
ennen muiden vähennysten tekemistä (TVL 55 §).

• Osakaskunnan hankkiman metsän hankintamenosta voidaan 
vähentää 60 % metsävähennyksenä.
o Ei ajallista takarajaa
o Voidaan vähentää sitä mukaa, kun tuloa metsävähennykseen oikeutetusta 

metsästä saadaan

• Koskee 1.1.1993 alkaen vastikkeellisesti hankittuja tiloja, 
määräaloja ja määräosia.
o Ostaminen ja vaihtaminen ovat vastikkeellisia hankintoja

• Metsävähennysoikeus siirtyy yhteismetsälle, kun metsävä-
hennykseen oikeutettua  metsää liitetään yhteismetsään.
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6.1 METSÄVÄHENNYSPOHJA
• Kaikkien tilikauden lopussa yhteismetsään kuuluvien ja 

osakaskunnan omistamien , metsävähennykseen oikeutettujen 
metsien hankintamenot muodostavat metsävähennyspohjan
o Metsävähennyspohja on 60 %  metsien yhteenlasketusta hankintamenosta

• Hankintameno = metsän kauppahinta + varainsiirtovero, 
kaupanvahvistajan palkkio ja muut kaupasta ostajalle aiheutuneet 
kulut

• Tilikauden metsävähennyspohja =  60 % hankintamenosta –
aiemmin käytetty metsävähennys + luovutusvoittoihin 
verotuksessa lisätty metsävähennys

• Yhteismetsäosuuksien hankinnasta ei synny metsävähennys-
oikeutta
o Jos tilakauppaan on metsäalueen lisäksi kuulunut yhteismetsäosuuksia, on 

niiden hankintameno jätettävä pois metsävähennyslaskelmasta.

18
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6.2 METSÄVÄHENNYKSEN TEKEMINEN
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• Metsävähennystä voi tehdä vuosittain sitä mukaan, 
kun saa metsätalouden tuloa ja metsävähennyspohjaa 
riittää.
o Tulon on tultava metsävähennykseen oikeutetusta metsästä

• Metsävähennyksen määrä on 60 % metsävähennyk-
seen oikeutetusta metsästä kertyneestä pääoma-
tulosta.
o Tulona otetaan huomioon puukauppatulojen lisäksi Kemera-

tuet, vakuutuskorvaukset ym. verolliset tulot.
• Metsävähennyksen minimimäärä 1 500 euroa/v.

o Edellyttää vähintään 2 500 €:n tuloa.
• Metsävähennystä tulee vaatia esim. lähettämällä 

veroilmoituksen liitteenä 2C-lomake.

6.3 Metsävähennys yhteismetsämme (täydennä)

Metsävähennykseen oikeutetut alueet on meillä merkitty:
□ kartalle □ metsäsuunnitelman kuvioluetteloon

□ muualle, mihin? _____________________________________

Metsävähennystä on käytetty  ____/_____ 20____ mennessä

_______________ €. Sitä on käyttämättä ________________€.

Yhteismetsämme veroilmoitus täytyy vuosittain tehdä _____/_____  
mennessä.

Veroilmoituksen laadinnasta vastaa Kuka?_________________________.

20
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7. ALUEIDEN HANKINNAN VEROTUS
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• Kiinteistökaupoissa ostaja maksaa varainsiirtoveron 4 % 
kauppahinnasta.
o Myös yhteismetsäosuus on kiinteää omaisuutta

• Hankintamenosta 60 % muodostaa ostajalle 
metsävähennyspohjan.
o Ei metsävähennystä yhteismetsäosuuden kaupasta

• Vaihdoissa sama verotusmenettely.
o Hinnaksi katsotaan vaihdossa annetun vastikkeen arvo ja sen lisäksi 

mahdollisesti maksettu rahasumma

7.1 VARAINSIIRTOVEROSTA VAPAAT VAIHDOT

• Varainsiirtoverolaki 13 §:
Veroa ei ole suoritettava siltä osin kuin kiinteistö on saatu 
vaihtamalla se toiseen kiinteistöön ja:
1) vaihto johtaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

tai metsäkeskuksen antaman todistuksen mukaan maa-
tai metsätalouden harjoittamisen kannalta olennaisesti 
sopivampaan tilussijoitukseen; tai

2) vaihto on tapahtunut luonnonsuojelulain (1096/1996)
mukaisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi.
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7.2 ALUEIDEN LIITTÄMISEN VEROSEURAAMUKSET
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• Alueen liittäminen osuuksia vastaan ei ole luovutus
o Ei luovutusvoiton veroa liittyjälle
o Ei lahjaveroa
o Ei varainsiirtoveroa
o Ei uutta metsävähennyspohjaa

• Edellyttää, että 
o liitettävän tilan arvo ja luovutettavien osuuksien arvo ovat yhtä 

suuret
o sopimuksessa ei sovita mistään muusta varallisuuden siirtymisestä
o ei makseta rahakorvauksia

Jos A:n puolisot liittivät yhteismetsälain mukaisesti metsätilansa 
M:n yhteismetsälle yhteismetsäosuutta vastaan, ei kysymyksessä 
ollut tuloverolain 45 §:n 1 momentin mukainen omaisuuden 
luovutus. Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003. Tuloverolaki 45 § 1 mom.

KHO totesi perusteluissaan:  
” Liityttäessä yhteismetsään ei kiinteistöoikeudellinen ulottuvuus muutu 
eikä tapahdu omistajanvaihdosta. Kiinteistön osuutta yhteismetsään ei saa 
erikseen luovuttaa tai siirtää eikä pidättää, ellei yhteismetsälain 10 §: ssä
toisin säädetä. Merkitystä asian ratkaisemisessa ei ole sillä, että 
yhteismetsä on tuloverolain mukaan erillinen verovelvollinen. Kiinteistön 
liittämistä yhteismetsään ei ole pidettävä kiinteistön luovutuksena.” 

KHO 27.11.2002/3066
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7.3 VÄHENNYSOIKEUKSIA SIIRTYY LIITETTÄVÄN 
METSÄN MUKANA

• Metsävähennyksen siirtyminen edellyttää, että
o Liittyjällä on käyttämätöntä metsävähennysoikeutta
o Liitettävä tila/määräala on metsävähennyskelpoinen eli hankittu 

vastikkeellisesti 1.1.1993 jälkeen
o Liitettävästä metsästä ei makseta  rahakorvauksia 

• Jäljellä olevat poisto-oikeudet tie- ja ojahankkeista 
siirtyvät, jos ne kohdistuvat liitettyyn alueeseen.

• Metsän mukana siirtyneiden metsätalouden 
rakennusten poisto-oikeus siirtyy.
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8. ALUEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS

• Metsäalueen myynnissä saadusta luovutusvoitosta 
maksetaan veroa
o Voi� o tai tappio = luovutushinta − (todellinen poistamaton hankintameno + 

myynnistä aiheutuneet kustannukset) tai
o Voi� o tai tappio = luovutushinta − hankintameno-olettama (20 % tai 40 %)
o Hankintameno-olettamaa käytetään, jos se on verovelvolliselle edullisempi

• Verotettava voitto lasketaan verolomakkeella 9 Laskelma 
luovutusvoitosta tai -tappiosta.  

• Luovutusvoitot ja -tappiot ovat tulolähdekohtaisesti osa 
yhteismetsän verotettavaa tulosta. 

• Huom! Alueiden myynti ja vuokraaminen ja kesämökki-
tonttien vuokraaminen ei ole arvonlisäverollista toimintaa.
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8.1 KÄYTETYN METSÄVÄHENNYKSEN LISÄÄMINEN

• Kun metsävähennykseen oikeutettu kiinteistö myydään, 
lisätään luovutusvoittoon tai –tappioon aiemmin käytetty 
metsävähennys
o Enintään 60 % luovutetun metsän hankintamenosta
o Riippumatta siitä, onko ko. alueelta tehty puukauppaa tai kertynyt 

muuta tuloa

• Kiinteistöjen vaihtoja koskevat samat säädökset
Esim. Ostettu metsätila v. 2005. Hankintameno 100 000 €. Tila myydään 90 000 €:n
kauppahinnalla.  Yhteismetsä on käyttänyt kaikilta metsävähennykseen oikeutetuilta 
alueilta tullutta metsävähennysoikeutta 70 000 €. Luovutusvoiton veron määrä:
Saatu vastike 90 000 € – hankintameno 100 000 € - luovutuksen kuluja 1 000 € =  
tappiota 11 000 € + käytetty metsävähennys 60 000 € (enint. 60 % hankintamenosta) 
=  verotettava luovutusvoitto 49 000 €. Tästä vero 28 % eli 13 720  €.
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8.2  LUOVUTUSVOITON VEROSTA VAPAAT 
LUOVUTUKSET

• Tuloverolaki 48 §, Verovapaat luovutusvoitot:
Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista 
tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa…

4) kiinteää omaisuutta valtiolle tai valtion liikelaitokselle 
luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitetuksi 
luonnonsuojelualueeksi. (22.12.2009/1251)

• Kunnille tapahtuvien luovutusten määräaikainen 
verovapaus (31.12.2014 asti) ei koske yhteismetsiä.

28



15.4.2014

15

9. TIETOLÄHTEITÄ JA SÄHKÖISIÄ PALVELUJA

• www.vero.fi
• www.vero.fi/katso
• www.ytj.fi
• www.suomi.fi
• www.finlex.fi
• www.veronmaksajat.fi
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