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Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijää-
mänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulo-
verolakia, elinkeinotulon verottamisesta an-
nettua lakia, maatilatalouden tuloverolakia, 
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottami-
sesta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia osuus-
pääoman koron ja muun osuuskunnan jaka-
man ylijäämän verotusta koskeviin säännök-
siin. Lisäksi ehdotetaan, että osuuskuntalais-
sa tarkoitettu varojenjako vapaan oman pää-
oman rahastosta rinnastettaisiin verotuksessa 
osuuskunnasta saatuun ylijäämään. Muun 
kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan varo-
jenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta 
voitaisiin kuitenkin tietyin edellytyksin käsi-
tellä verotuksessa luovutuksena. Lisäksi 
osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen yhtey-
dessä osuusmaksun palautuksen sijaan saatua 
varojenjakoa vapaan oman pääoman rahas-
tosta pidettäisiin tietyin edellytyksin ve-
ronalaisena luovutuksena. Osuuskunnasta 
saadun ylijäämän verotusta koskevaa säänte-
lyä sovellettaisiin osuuspääomalle, sijoitus-
osuudelle ja lisäosuudelle maksetun koron ja 
osakkeelle maksetun osingon tai muun tuo-
ton sekä muun osuuskuntalaissa tarkoitetun 
ylijäämänjaon verotuksessa tietyin poikkeuk-
sin. 

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että julkisesti noteeratusta osuuskunnasta 
saadusta ylijäämästä 85 prosenttia olisi ve-
ronalaista pääomatuloa. Muusta kuin julki-
sesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta yli-
jäämästä 25 prosenttia olisi veronalaista pää-
omatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 
2 500 euroon saakka. Tämän euromääräisen 
rajan ylittävältä osalta ylijäämästä 85 pro-
senttia olisi veronalaista pääomatuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa. Ylijäämästä 
75 prosenttia olisi kuitenkin ansiotuloa ja 
25 prosenttia verovapaata tuloa, jos osuus-
kunnassa on alle 500 osuusmaksun maksa-
nutta jäsentä ja jos tästä osuuskunnasta saatu 

ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa kahdek-
san prosentin vuotuista tuottoa verovelvolli-
sen kaikista kyseisen osuuskunnan osuuksista 
ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä 
edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan 
omaan pääomaan merkitylle määrälle. Jos 
verovelvollisen muusta kuin julkisesti notee-
ratusta osuuskunnasta saama ylijäämä on 
elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, 
2 500 euron osan katsottaisiin kohdistuvan 
henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tu-
loon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä jär-
jestyksessä. Lisäksi ehdotetaan, että luonnol-
lisen henkilön osuuskunnasta saama elanto-
menoihin liittyvä etu säädetään tietyin edel-
lytyksin verovapaaksi. 

Ulkomaiselta osuuskunnalta saatua ylijää-
mää verotettaisiin tietyin edellytyksin, kuten 
kotimaasta saatua ylijäämää, jos osuuskun-
nan verotuksellinen kotipaikka on Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, 
jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi tehty sopimus. 

Luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan 
tai maatalouteen kuuluvasta muusta kuin jul-
kisesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta 
ylijäämästä 25 prosenttia olisi elinkeinotoi-
minnan tai maatalouden veronalaista tuloa ja 
75 prosenttia verovapaata tuloa 2 500 euroon 
saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittäväl-
tä osalta ylijäämästä 75 prosenttia olisi ve-
ronalaista tuloa. Julkisesti noteeratusta 
osuuskunnasta saadun ylijäämän veronalai-
nen osa olisi 85 prosenttia. 

Yhteisön saama ylijäämä olisi verovapaata 
tuloa, jos osuuskunta on kotimainen tai emo-
tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhtiö tai yh-
teisö, jonka verotuksellinen kotipaikka on 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroo-
pan talousalueen valtiossa ja joka on velvol-
linen suorittamaan tulostaan veroa vähintään 
kymmenen prosenttia. Tästä poiketen ylijää-
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mä olisi kuitenkin kokonaan veronalaista tu-
loa, jos osuuskunta on julkisesti noteerattu ja 
ylijäämän saaja on muu kuin julkisesti notee-
rattu yhtiö, joka omistaa ylijäämää jaettaessa 
välittömästi alle kymmenen prosenttia 
osuuskunnan osuuskunnan osuus- ja osake-
pääomasta. Muista valtioista kuin Euroopan 
unionin jäsenvaltioista tai Euroopan talous-
alueen valtioista saatu ylijäämä olisi yhteisön 
veronalaista tuloa. 

Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää 
koskevaa sääntelyä ehdotetaan rajattavaksi 
sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskunti-
en että vähennyskelpoisen määrän suhteen. 
Ylijäämän vähennyskelpoisuutta koskeva 
säännös koskisi jatkossa vain osuuskuntia, 
joiden toiminta muodostuu jäsenten elinkei-
noa tukevasta taloudellisesta toiminnasta ja 
joissa yhden jäsenen osuus osuuspääomasta 
ja äänivalta on enintään kymmenen prosent-
tia. Ylijäämä olisi vähennyskelpoinen vain 
siltä osin kuin se on syntynyt osuuskunnan 
jäsenkaupasta ja jaetaan elinkeinotoimintaa 
tai maataloutta harjoittaville osuuskunnan jä-
senille näiden ostojen tai myyntien suhteessa. 

Vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus olisi 
jäsenen verotuksessa elinkeinotoimintaan ja 
maatalouteen liittyvänä tulona kokonaan ve-
ronalaista tuloa. Luonnollisen henkilön ku-
luttajaosuuskunnasta saama elantomenoihin 
liittyvä ylijäämänpalautus olisi verovapaata 
tuloa. 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotta-
misesta annetun lain sääntelyä tarkennettai-
siin ja lakia sovellettaisiin osuuskuntalaissa 
tarkoitettuun osuuskunnan jakamaan ylijää-
mään sekä vapaan oman pääoman rahastosta 
saatuun varojenjakoon. 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 
maksuperustetta koskevaan sairausvakuutus-
lain sääntelyyn lisättäisiin osuuskunnasta 
saatua ylijäämän ansiotulo-osuutta koskeva 
säännös. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2015 alusta. Muutoksia sovellettai-
siin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toi-
mitettavassa verotuksessa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman 
mukaisesti yhteisöjen verotusta kevennettiin 
ja painopistettä siirrettiin yhteisöjen verotuk-
sesta osakkaiden verotukseen alentamalla yh-
teisöverokantaa vuoden 2012 alusta 
26 prosentista 24,5 prosenttiin ja lisäksi vuo-
den 2014 alusta vielä 4,5 prosenttiyksiköllä 
20 prosenttiin. Samanaikaisesti verotuksen 
painopistettä siirrettiin yhtiöstä ulos jaetun 
voiton verotukseen. Muutoksen jälkeen 
luonnollisen henkilön saama osinko ei mis-
sään tilanteessa ole kokonaan verovapaata tu-
loa. 

Yhteisöverokannan alentamista koskevan 
hallituksen esityksen yhteydessä (HE 
185/2013 vp) ehdotettiin myös osuuskunnan 
jäsenilleen jakaman ylijäämän vähennyskel-
poisuutta koskevan säännöksen muuttamista. 
Esityksen tavoitteena oli tarve saattaa vero-
lainsäädäntö ajan tasalle ottaen huomioon 
yhteisölainsäädännön kehitys ja kansainväli-
set sekä kilpailuun liittyvät näkökohdat. Esi-
tykseen ei sisältynyt osuuskuntien jäsenten 
verotusta koskevia ehdotuksia ja tätä koske-
vista muutoksista oli tarkoitus antaa erillinen 
hallituksen esitys. Eduskunta hylkäsi osuus-
kunnan ylijäämän vähennyskelpoisuutta kos-
kevan esityksen viitaten jatkovalmistelun 
tarpeeseen ja siihen, että osuuskuntien ja jä-
senten verotusperusteet voitaisiin koota yh-
teen esitykseen. Eduskunnan vastauksessa 
221/2013 vp edellytettiin, että valtiovarain-
ministeriö valmistelee osuuskuntien verotus-
ta koskevan sääntelykokonaisuuden niin, että 
lainmuutokset voidaan saattaa voimaan vuo-
den 2015 alusta. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisä-
osuudelle maksettu korko 

Osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitus-
osuudelle ja lisäosuudelle maksama korko ja 
kotimaisen säästöpankin kantarahasto-

osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksama 
voitto-osuus ja korko sekä keskinäisen va-
kuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen mak-
sama takuupääoman korko ovat luonnollisel-
le henkilölle ja kuolinpesälle 70-
prosenttisesti veronalaista pääomatuloa vero-
velvollisen verovuonna saamien tällaisten tu-
lojen 1 500 euroa ylittävältä osalta. Lisäksi 
edellä mainittuihin tuloihin sovelletaan tulo-
verolain (1535/1992) 33 d §:n mukaan osin-
kotuloa koskevia säännöksiä. 

Luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan 
ja maatalouden tulolähteeseen kuuluva 
osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisä-
osuudelle maksettu korko on 70-
prosenttisesti veronalaista tuloa elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain (360/1968, 
elinkeinoverolaki) 6 a §:n ja maatilatalouden 
tuloverolain (543/1967) 5 §:n 1 momentin 
14 kohdan nojalla. Verovapaana pidettävä 
1 500 euron osa koskee myös verovelvollisen 
maatalouteen ja elinkeinotoimintaan kuulu-
vaa tuloa. Jos verovelvollisella on edellä 
mainittuja eri tulolähteisiin liittyviä tuloja, 
1 500 euron verovapaan osan katsotaan koh-
distuvan henkilökohtaiseen tuloon, maata-
louden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon 
tässä järjestyksessä. 

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloon 
kuuluvan osuuspääoman koron veronalainen 
osa jaetaan osana yritystuloa edelleen ve-
ronalaiseksi pääomatuloksi ja ansiotuloksi. 
Yritystulo katsotaan pääomatuloksi siihen 
määrään saakka, joka vastaa verovuotta edel-
täneen verovuoden päättyessä elinkeinotoi-
mintaan tai maatalouteen kuuluneelle netto-
varallisuudelle laskettua 20 prosentin vuo-
tuista tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuo-
lisoiden vaatimuksesta pääomatulo-
osuudeksi voidaan kuitenkin katsoa kymme-
nen prosentin vuotuista tuottoa vastaava 
määrä tai yritystuloa voidaan pitää kokonaan 
ansiotulona. Luonnollisen henkilön maata-
louteen kuuluvan osuuden arvo lasketaan va-
rojen arvostamisesta verotuksessa annetun 
lain (1142/2005) 26 §:n mukaan osuusmak-
sun suuruutta vastaavasti. Jos osuuden omis-
tamiseen liittyy kuitenkin erityisiä etuja, jot-
ka edellyttävät poikkeamista tästä menette-
lystä, voidaan osuuden verotusarvo vahvistaa 



 HE 130/2014 vp  
  

 

6 

tarvittaessa noudattaen, mitä osakkeen ma-
temaattisen arvon laskemisesta säädetään. 

Yhteisön saamaan osuuskunnan osuuspää-
omalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle 
maksamaan korkoon, kotimaisen säästöpan-
kin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosi-
joitukselle maksamaan voitto-osuuteen ja 
korkoon sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja 
vakuutusyhdistyksen maksamaan takuupää-
oman korkoon sovelletaan osinkoa koskevia 
säännöksiä elinkeinoverolain 6 a §:n 
5 momentin nojalla. 

Tuloverolaki, elinkeinoverolaki ja maatila-
talouden tuloverolaki eivät sisällä säännöksiä 
osuuskunnan jakaman muun ylijäämän kuin 
edellä mainittujen erien veronalaisuudesta. 
Verolainsäädännössä ei ole säännöksiä 
myöskään osuuskunnan varojenjaosta. 
 
 
Osuuskunnan ylijäämänpalautuksen vähen-
nyskelpoisuus 

Osuuskunnan vähennyskelpoista menoa on 
osuuskunnan ostojen ja myyntien tai niihin 
rinnastettavien suoritusten perusteella jakama 
ylijäämänpalautus kokonaisuudessaan. 
Osuuskunta voi elinkeinoverolain 18 §:n 
1 momentin 1 kohdan nojalla vähentää osan 
voitostaan tai voiton kokonaisuudessaan ve-
rotettavaa tuloa laskettaessa. 

Oikeuskäytännössä on (KHO 2011:103) 
katsottu ylijäämän palautuksen vähennyskel-
poisuutta koskevasta säännöksestä seuraavan, 
että jäsenen tässä muodossa saamaan etuun 
on tarkoitettu kohdistuvan yhdenkertainen 
verotus. Päätöksestä ilmenee, että verotuk-
sessa voidaan hyväksyä myös alihinnoittelu 
osuuskunnan ja sen jäsenen välisessä kau-
pankäynnissä, kun jäsenen alihinnoittelusta 
saama etu otetaan jäsenen verotuksessa huo-
mioon. Jos osuuskunnan ja jäsenen välisissä 
järjestelyissä jäsenelle kuitenkin annetaan 
poikkeuksellisia etuja, on järjestelyyn mah-
dollista soveltaa verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995, verotusmenettelylaki) 29 §:n 
peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä. 

Osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitus-
osuudelle ja lisäosuudelle maksama korko on 
pääomansijoitukselle jaettua ylijäämää, joten 
tällainen suoritus ei edellä olevasta poiketen 
ole osuuskunnalle vähennyskelpoista menoa. 

Osuuskunnan maksamat tavanomaiset asia-
kashyvitykset 

Nykyisin erityisesti monilla kuluttajille 
palveluita ja päivittäistavaroita myyvillä niin 
sanotuilla kuluttajaosuuskunnilla on käytös-
sään asiakashyvitysjärjestelmiä. Asiakashy-
vitysjärjestelmään kuuluvat osuuskunnan ku-
luttajajäsenet ja osuuskunnan järjestelmän 
puitteissa maksamat asiakashyvitykset perus-
tuvat kunkin jäsenen ostojen määrään. Täl-
lainen tavanomainen asiakashyvitys ei ole 
osuuskunnan ylijäämänjakoa eli voitonjakoa, 
vaan se on taloudelliselta luonteeltaan hin-
nanoikaisu ja rinnastettavissa lähinnä muiden 
vastaavien yritysten asiakashyvityksiin. 
Osuuskunnan verotuksessa hinnanoikaisu on 
elinkeinotoiminnan vähennyskelpoinen me-
no. Jäsenen verotuksessa hinnanoikaisu on 
veronalainen, jos se liittyy jäsenen tulon-
hankkimistoimintaan. Elantomenoihin liitty-
vä hinnanoikaisu ei ole veronalainen. 
 
Rajoitetusti verovelvollisen verotus 

Tuloverolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan yleisesti verovelvollinen eli velvolli-
nen suorittamaan veroa Suomesta ja muualta 
saamastaan tulosta ovat verovuonna Suomes-
sa asunut henkilö, kotimainen yhteisö, yh-
teisetuus ja kuolinpesä. Tuloverolain 11 §:n 
mukaan henkilön katsotaan asuvan Suomes-
sa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja 
koti tai jos hän oleskelee täällä yli kuuden 
kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo 
ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana. Tulo-
verolain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
rajoitetusti verovelvollinen on henkilö, joka 
ei verovuonna ole asunut Suomessa, sekä ul-
komainen yhteisö. Rajoitetusti verovelvolli-
nen on velvollinen suorittamaan veroa tulon 
perusteella Suomesta saamastaan tulosta. 
Suomesta saatua tuloa on tuloverolain 10 §:n 
mukaan muun ohessa osinko, osuuspääoman 
korko ja muu niihin rinnastettava tulo, joka 
on saatu suomalaiselta osakeyhtiöltä, osuus-
kunnalta tai muulta yhteisöltä, sekä osuus 
suomalaisen yhtymän tuloon. 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotta-
misesta annetun lain (627/1978, lähdeverola-
ki), 3 §:n 2 momentin mukaan osinkoa kos-
kevaa sääntelyä sovelletaan myös osuuspää-
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oman korkoon, sijoitusrahaston voitto-
osuuteen, sijaisosinkoon, vapaan oman pää-
oman rahastosta saatuun osinkona pidettä-
vään varojenjakoon, peiteltyyn osinkoon ja 
verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n no-
jalla lisätyn tulon määräiseen etuun, jonka 
osakas saa hyväkseen. 

Pykälän 5 momentin mukaan lähdeveroa ei 
ole suoritettava osingosta, joka maksetaan tu-
loverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkei-
noverolain 6 a §:ssä tarkoitettua yhteisöä vas-
taavalle rajoitetusti verovelvolliselle yhtei-
sölle, jos osinko olisi kyseisten säännösten 
mukaan verovapaata kotimaiselle yhteisölle 
maksettuna. Lähdeverolain mukaan veroa ei 
ole myöskään suoritettava yhteisön saamasta 
osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuu-
delle ja lisäosuudelle maksamasta korosta, 
vapaan oman pääoman rahastosta saadusta 
osinkona pidettävästä varojenjaosta, kotimai-
sen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja 
lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-
osuudesta ja korosta eikä keskinäisen vakuu-
tusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamas-
ta takuupääoman korosta. Verovapauden 
edellytyksenä on, että yhteisön kotipaikka on 
Euroopan talousalueella. Lisäksi hallinnolli-
sesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direk-
tiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun di-
rektiivin 2011/16/EU tai sopimuksen virka-
avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Eu-
roopan talousalueella on koskettava osingon-
saajan kotivaltiota. Osingonsaajan on myös 
selvitettävä, että lähdeveroa ei tosiasiassa 
voida kokonaisuudessaan hyvittää osingon-
saajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaa-
jan asuinvaltion välillä kaksinkertaisen vero-
tuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen pe-
rusteella. 
 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja eräiden 

valtioiden lainsäädäntö 

Ruotsissa osuuskunta on osakeyhtiön ta-
paan erillinen verovelvollinen ja osuuskuntia 
verotetaan pääosin osakeyhtiötä vastaavin 
säännöksin. Osuuskuntiin sovelletaan kuiten-
kin tietyillä edellytyksillä yhdenkertaista ve-
rotusta, sillä ostohyvityksenä ja lisähintana 
maksettu voitonjako on osuuskunnalle vä-
hennyskelpoista menoa. Tällainen tulo tulee 

käytännössä verotettua jäsenen tulona. 
Osuuskunta voi jakaa vähennyskelpoisena 
voittona tietyin edellytyksin myös sijoitusten 
perusteella maksettavan ylijäämän. 

Osuuskuntia koskevia erityissäännöksiä 
sovelletaan sellaisiin osuuskuntiin, jotka ovat 
jäsentensä suhteen avoimia ja joissa sovelle-
taan yhtäläistä äänioikeutta. Avoimessa 
osuuskunnassa osuuskunta ei voi evätä jäse-
neksi pääsyä ilman erityistä syytä, joka voi 
liittyä harjoitetun toiminnan luonteeseen tai 
laajuuteen, osuuskunnan tarkoitukseen tai 
muuhun seikkaan. Yhtäläisellä äänioikeudel-
la tarkoitetaan sitä, että jokaisella jäsenellä 
on yksi ääni. 

Norjassa osuuskuntia pidetään erillisinä 
verovelvollisina, joihin sovelletaan pääasias-
sa samoja verosäännöksiä kuin osakeyhtiöi-
hin. Pääsäännön mukaan osuuskunnan varo-
jenjakoa kohdellaan verotuksessa vastaavalla 
tavalla kuin osakeyhtiön osingonjakoa. Pe-
rinteisiin maatalous-, kalastus-, ja kulutta-
jasektorin osuuskuntiin sovelletaan kuitenkin 
erityisiä säännöksiä, joiden mukaan jäsenten 
ostoihin ja myynteihin perustuvaa varojenja-
koa ei käsitellä osinkona, vaan osuuskunnan 
vähennyskelpoisena menona, joka voidaan 
kuitenkin vähentää vain jäsenkaupasta saa-
dusta tulosta. Jäsenkaupan ylittävältä osalta 
varojenjako ei ole vähennyskelpoista menoa, 
mutta tällaiseen varojenjakoon ei kuitenkaan 
sovelleta osinkoa koskevia säännöksiä. 

Perinteisen maatalous-, kalastus-, ja kulut-
tajasektorin osuuskunnan ostoihin ja myyn-
teihin perustuva varojenjako on jäsenenä 
olevalle yritykselle veronalaista tuloa. Yri-
tyksenä pidetään tässä yhteydessä myös yksi-
tyistä elinkeinonharjoittajaa. Sen sijaan varo-
jenjako ei ole muulle luonnolliselle henkilöl-
le veronalaista tuloa, ei myöskään silloin, 
kun jaettavien varojen määrä ylittää osuus-
kunnan verotuksessa vähennyskelpoisena 
menona vähennettävän määrän. 

Muiden osuuskuntien kuin perinteisten 
maatalous-, kalastus- ja kuluttajasektorin 
osuuskuntien verotuksessa varojenjakoa 
kohdellaan vastaavalla tavalla kuin osakeyh-
tiöiden osingonjakoa. Myös osuuspääomalle 
maksettavaan korkoon sovelletaan osinkoa 
koskevia säännöksiä. Alle 100 Norjan kruu-
nua pienemmät osuuspääoman korot ovat ve-
rovapaita. 
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Saksassa taloudellisia tarkoituksia palvele-
vat osuuskunnat ovat velvollisia maksamaan 
yhteisöveroa. Tiettyä tarkoitusta varten pe-
rustetut osuuskunnat ovat erityisten huojen-
nusten piirissä. Tällaisia osuuskuntia ovat 
esimerkiksi metsäalalla ilman kaupallista 
toimintaa ja tiettyjen edellytysten täyttyessä 
maataloudessa toimivat osuuskunnat. 

Osuuskuntia verotetaan lähtökohtaisesti 
vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiöitä, mutta 
osuuskunnan jakama palautus muille kuin jä-
senille on vähennyskelpoista elinkeinotoi-
minnan kulua osuuskunnan verotuksessa. Jä-
senille jaettu palautus on vähennyskelpoista 
kulua vain siihen määrään asti, joka vastaa 
jäsenkaupassa syntynyttä tuloa. Pääomatu-
loksi määritelty varojenjako on saajalle ko-
konaisuudessaan pääomatuloa. Hinnan alen-
nukset, kuten suorat alennukset ja bonukset, 
eivät ole varojenjakoa, vaan elinkeinotoi-
minnan menoa. 

Hollannissa osuuskunnat ovat velvollisia 
maksamaan yhteisöveroa. Osuuskuntien toi-
minta perustuu jäsenten edun toteuttamiseen 
ja ne voivat jakaa jäsenilleen myös voittoa. 
Osuuskuntien voitonjakoon sovelletaan vero-
tuksessa erityisiä säännöksiä (patronage divi-
dends). Luonnollisille henkilöille jaettu voit-
to on näiden säännösten nojalla verotuksessa 
vähennyskelpoinen, jos jako perustuu kunkin 
jäsenen ja osuuskunnan välisen kaupankäyn-
nin määrään ja voitonjako tapahtuu osuus-
kunnan kyseisen vuoden voitosta. Suur-
osuuskuntiin sovelletaan kuitenkin samoja 
verosääntöjä kuin suuryhtiöihin. 
 
 
2.3 EU:n valtiontukea koskeva lainsää-

däntö 

Valtiontuesta on säädetty Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklassa. Artiklan 1 kohdan mukaan jä-
senvaltion myöntämä taikka valtion varoista 
muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka 
vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosi-
malla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei 
sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se 
vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
Artiklan 107 säännös vastaa aiemmin voi-
massa ollutta Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 87 artiklan säännöstä. 

Komissio on antanut useita tiedonantoja ja 
suuntaviivoja, jotka liittyvät valtiontukea 
koskevaan sääntelyyn. Valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta yritysten välittömään verotuk-
seen annetussa tiedonannossa 
(1998/C384/03) on tarkennettu verotuksen 
kautta kanavoitavan valtiontuen tunnusmerk-
kejä seuraavasti: 
— tuensaajien on saatava toimenpiteestä 
etua, joka keventää niiden taloutta yleensä 
rasittavia maksuja; 
— etuuden on oltava jäsenvaltioiden myön-
tämä tai valtion varoista myönnetty tuki; 
— toimenpiteen tulee vaikuttaa kilpailuun ja 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan; 
— toimenpiteen on oltava erityinen tai vali-
koiva siten, että se suosii jotakin yritystä tai 
tuotannonalaa eikä valikoivuutta voida perus-
tella yleisen verojärjestelmän luonteella tai 
taloudellisella rakenteella. 

Arvioitaessa valtiontuen tunnusmerkkien 
täyttymistä verotoimenpiteen osalta tärkein 
peruste koskee tuen valikoivuutta. Tällöin 
tarkastellaan sitä, muodostaako toimenpide 
poikkeuksen yleisestä verojärjestelmästä. Ve-
rotoimenpiteet, jotka ovat kaikkien jäsenval-
tion alueella toimivien taloudellisten toimi-
joiden saatavilla, ovat periaatteessa luonteel-
taan yleisiä toimenpiteitä. Tällöin ne ovat yh-
täläisin perustein kaikkien yritysten saatavilla 
eikä niiden soveltamisalaa ole rajoitettu. 

Jos verotoimenpiteen katsotaan olevan eri-
tyinen tai valikoiva siinä suhteessa, että se 
suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa eikä 
valikoivuutta voida perustella yleisen vero-
järjestelmän luonteella tai taloudellisella ra-
kenteella, verotoimenpide katsotaan vakiin-
tuneen menettelytavan ja oikeuskäytännön 
mukaan valtiontueksi. 

Komissio käynnisti tammikuussa 2014 jul-
kisen kuulemisen uudesta valtiontuen käsitet-
tä koskevasta tiedonantoluonnoksesta, joka 
liittyy valtiontukiuudistukseen. Kuuleminen 
päättyi maaliskuussa 2014 ja tiedonanto on 
tarkoitus antaa syksyllä 2014. Uuden tiedon-
annon tarkoituksena on selventää valtiontuen 
keskeisiä periaatteita ja se korvaisi edellä 
mainitun komission tiedonannon valtiontuki-
sääntöjen soveltamisesta yritysten välittö-
mään verotukseen. 

Tiedonantoluonnokseen sisältyy erityinen 
osuuskuntien verotusta käsittelevä osio. Tie-
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donantoluonnoksessa osuuskuntien on todet-
tu toimintaperiaatteidensa vuoksi eroavan 
kaupallisista yrityksistä ja olevan sen vuoksi 
erilaisessa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa 
tilanteessa. Osuuskunnissa toimintaa harjoi-
tetaan jäsenten, ei ulkopuolisten sijoittajien, 
yhteiseksi eduksi ja varat ovat jakamattomia. 
Osuuskunnilla on yleensä myös rajalliset 
mahdollisuudet hankkia rahoitusta pääoma-
markkinoilta, ja niiden voittomarginaali on 
pieni. 

Valtiontukinäkökulmasta osuuskuntiin voi-
daan näiden erojen perusteella soveltaa toi-
senlaisia verosäännöksiä kuin kaupallisiin 
yrityksiin. Tiedonantoluonnoksessa on kat-
sottu, että osuuskunnan verotus voi olla kau-
pallisia yrityksiä edullisempaa, jos osuuskun-
ta toimii jäsentensä taloudellisen edun mu-
kaisesti, osuuskunnan suhde jäseniin ei ole 
pelkästään kaupallinen, vaan henkilökohtai-
nen ja yksilöllinen, jäsenet osallistuvat aktii-
visesti liiketoiminnan harjoittamiseen ja jä-
senillä on oikeus saada kohtuullinen osuus 
taloudellisesta tuloksesta. 

Tiedonantoluonnoksessa on katsottu, että 
kaupalliseen yritykseen verrattavissa olevaan 
osuuskuntaan voidaan soveltaa erilaisia vero-
säännöksiä vain, jos säännökset perustuvat 
yleisen verojärjestelmän luonteeseen ja ra-
kenteeseen. Yleisen verojärjestelmän periaat-
teiden mukaisena voidaan pitää sääntelyä, 
jossa kaikki voitot jäsentensä kesken jakavat 
osuuskunnat vapautetaan verosta edellyttäen, 
että jäseniä verotetaan tästä voitosta. Tiedon-
antoluonnoksessa sääntelyä, joka mahdollis-
taa osuuskuntaan kuulumattomien kolmansi-
en osapuolten kanssa käytävästä kaupasta 
saatujen voittojen vapauttamisen veroista tai 
kyseisille osapuolille korvauksena maksettu-
jen määrien vähentämisen verotuksessa ei 
kuitenkaan ole pidetty perusteltuna. 

Tiedonantoluonnoksessa on myös todettu, 
että verotuksen keventämisen on noudatetta-
va suhteellisuusperiaatetta. Lisäksi jäsenval-
tion on sovellettava asianmukaisia valvonta- 
ja seurantamenettelyjä. 

Euroopan unionin tuomioistuimen yhdiste-
tyissä asioissa C‑78/08–C‑80/08, Paint 
Graphos ym., antamassa tuomiossa 
(8.9.2011), on käsitelty osuuskuntien vero-
tuksessa saamaa etua valtiontukisääntelyn 
kannalta. Kyseisessä tapauksessa osuuskunti-

en verotuksessa saama etu verrattuna voittoa 
tavoitteleviin yhteisöihin muodostui siitä, et-
tä osuuskuntien veronalainen tulo oli tietyin 
edellytyksin vapautettu yhteisöverosta. Tuo-
mion mukaan osuuskuntien saaman veroedun 
hyväksyttävyyttä arvioitaessa asiaan liittyviä 
olosuhteita on arvioitava kokonaisuutena ja 
verrattava niitä yhteisöverovelvollisten voit-
toa tavoittelevien yhteisöjen tilanteeseen. Jos 
veroetua nauttivat osuuskunnat ovat verratta-
vissa voittoa tavoitteleviin yhteisöverovel-
vollisiin yhteisöihin, on vielä arvioitava sitä, 
voidaanko verovapautta pitää verojärjestel-
män luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi 
perusteltuna. Verojärjestelmän luonteen ja 
rakenteen kannalta perusteltuna ei kuitenkaan 
voida pitää veroetua, jonka nojalla verosta 
voidaan vapauttaa voitot, jotka ovat peräisin 
osuuskuntaan kuulumattomien kolmansien 
osapuolten kanssa käydystä kaupasta tai kun 
osuuskuntaan kuulumattomille kolmansille 
osapuolille maksetut palkkiot on mahdollista 
vähentää verotuksessa. 

Tuomiossa katsottiin, että veroedun hyväk-
syttävyyttä tuli arvioida ottaen huomioon ve-
roetua nauttivien osuuskuntien olosuhteet 
kokonaisuudessaan. Arvioinnissa tuli kiinnit-
tää huomiota veroetua nauttivien osuuskunti-
en toimintaperiaatteisiin, joiden perusteella 
ne eroavat muista talouden toimijoista. 
Osuuskuntien erityispiirteet ilmenevät tuo-
mion mukaan osuuskunnan jäsenyyden ko-
rostamisessa, jäsenten yhdenvertaisuudessa 
ja osuuskunnan varojen käyttämisessä jäsen-
ten yhteiseksi hyväksi. Osuuskuntien toimin-
ta ei tuomion mukaan perustu ulkopuolisten 
sijoittajien etuun, vaan osuuskunnan käyttä-
jinä, asiakkaina ja tavarantoimittajin olevien 
jäsenten keskinäiseen etuun. Kukin jäsen 
hyötyy tällöin osuuskunnan toiminnasta sii-
hen antamansa panoksen ja osuuskunnan 
kanssa harjoittamansa liiketoiminnan mukai-
sesti. Osuuskuntien erityispiirteenä on lisäksi 
se, että ne voivat vain rajoitetusti hyödyntää 
arvopaperimarkkinoita ja ovat riippuvaisia 
omasta pääomasta ja lainarahoituksesta. 
Myös osuuskuntien voittomarginaali on pie-
nempi kuin pääomayhtiöiden. Yhteenvetona 
tuomiossa todettiin, että osuuskuntien tilan-
teen ei voida katsoa olevan verrattavissa 
kaupallisten yhtiöiden tilanteeseen, kunhan 
osuuskunnat toimivat jäsentensä taloudelli-
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sen edun mukaisesti ja osuuskunnan ja sen 
jäsenen suhteelle on ominaista jäsenten aktii-
vinen osallistuminen ja oikeus saada kohtuul-
linen osuus taloudellisista tuloksista. 
 
2.4 Nykytilan arviointi 

Suomessa toimivista osuuskunnista 

Osuuskuntatoiminta on Suomessa moni-
muotoista. Osuuskuntamuotoa käytetään ta-
loudellisesti varsin pienimuotoisessa toimin-
nassa jäsenten yhteisten taloudellisten intres-
sien tarpeisiin. Toisaalta osuustoiminnan 
puitteissa harjoitetaan myös laajaa yritystoi-
mintaa, johon liittyy myös osuuskunnan eri 
liiketoimintojen yhtiöittämistä tytäryhtiöihin. 
Osuuskuntamuoto on kehittyvä yhteisömuo-
to, mikä on otettu huomioon myös yhteisö-
lainsäädäntöä uudistettaessa. 

Taloudellisesti merkittävimpiä osuuskuntia 
Suomessa ovat kuluttajaosuuskunnat, tuotta-
jaosuuskunnat ja osuuspankit. Kuluttaja-
osuuskuntia ovat esimerkiksi osuuskaupat ja 
sähkö- ja puhelinosuuskunnat, jotka toimivat 
kuluttajajäsentensä intressissä pyrkien tar-
joamaan tuotteet jäsenille mahdollisimman 
laadukkaina ja edullisesti. Tyypillisiä tuotta-
jaosuuskuntia ovat puu-, maito-, liha- ja ka-
nanmunaosuuskunnat. Tuottajaosuuskunnalla 
tarkoitetaan osuuskuntaa, jonka jäsenet tuot-
tavat elinkeinotoiminnassaan tai maatalou-
dessaan esimerkiksi lihaa, maitoa tai kanan-
munia ja joka ostaa jäseniltään niiden tuot-
tamat tuotteet myydäkseen ne edelleen 
markkinoille. Tuottajaosuuskuntien toiminta 
perustuu siihen, että jäsenten tuottamat tuot-
teet saadaan markkinoille ja myytyä parhaal-
la hinnalla. Osuuspankkien toiminta on luon-
teeltaan palveluosuustoimintaa ja paikalli-
suudella on niiden toiminnassa suuri arvo. 
Osuuspankkien toiminta perustuu siihen, että 
jäsenille tuotetaan mahdollisimman hyvää ja 
edullista palvelua jäsenten toivomalla tavalla.  

Osuuskaupat ovat tyypillisiä kuluttaja-
osuuskuntia. S-ryhmään kuuluvat alueosuus-
kaupat harjoittavat pääosin kuluttajille suun-
nattua päivittäistavaroiden vähittäismyyntiä 
joko suoraan itse tai tytäryhtiönsä kautta. S-
ryhmän keskusosuuskuntana toimiva Suo-
men Osuuskauppojen Keskuskunta SOK 
toimii keskusosuuskuntana ja harjoittaa ku-

luttajille suunnattua vähittäismyyntiä tytäryh-
tiöidensä kautta. Vastaavasti Osuuskunta 
Tradeka-yhtymä harjoittaa hotelli- ja ravinto-
laliiketoimintaa tytäryhtiöidensä kautta. 

Tuottajaosuuskunnista lihanjalostusta har-
joittaa muun muassa neljä suurta osuuskun-
taa. Lihakunta, Itikka osuuskunta ja Osuus-
kunta Pohjanmaan Liha ovat osakkaana pörs-
siyhtiö Atria Oyj:ssä ja LSO-osuuskunta on 
pääosakas HKScan Oyj:ssä. Munakunta toi-
mii kananmunapakkaamona ja -jalostajana. 
Metsäliitto Osuuskunta toimii puunhankinta-
osuuskuntana ja harjoittaa metsäteollisuutta 
konserniin kuuluvien osin listattujen yhtiöi-
den kautta. Maidontuottajien omistamina 
Suomessa toimii kymmeniä osuusmeijereitä. 
Näistä 18 on osakkaana Valio Oy:ssä, joka ei 
ole noteerattu yhtiö. Osuuskunnat keräävät ja 
markkinoivat sekä myyvät jäsentensä tuotta-
man maidon meijereille, jotka ovat Valio 
Oy:n omistuksessa. Osuustoiminnan raken-
teellisia muutoksia kuvaa, että monet tuotta-
jaosuuskunnat ovat yhtiöittäneet teollisuus-, 
hankinta- ja markkinointitoimintansa omis-
tamiinsa yhtiöihin. 

Suomessa on satoja alueellisia osuuskun-
tamuotoisia osuuspankkeja, jotka harjoittavat 
pankkitoimintaa itsenäisesti. Pankeista valta-
osa on jäseninä OP-Pohjola osuuskunnassa, 
jonka tytäryhtiö Pohjola Pankki Oyj toimii 
osuuspankkien keskusrahalaitoksena. OP-
Pohjola osuuskunta tukee jäsenpankkiensa 
liiketoimintaa ja tarjoaa niille tietoteknisiä ja 
muita pankkiliiketoiminnan palveluita sekä 
ohjaa ja valvoo yksittäisten jäsenpankkien 
liiketoimintaa. OP-Pohjola osuuskunnalla on 
useita liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöi-
tä. 

Näiden perinteisten osuuskuntien lisäksi 
osuuskuntamuotoa on alettu enenevässä mää-
rin käyttää yritysmuotona myös uusissa yri-
tyksissä, joita kutsutaan niin sanotuiksi uus-
osuuskunniksi. Tällaisia osuuskuntia voidaan 
ryhmitellä eri tavoin. Yleisesti puhutaan esi-
meriksi hankinta-, markkinointi ja työosuus-
kunnista. Hankintaosuuskunnan tarkoitukse-
na on hankkia jäsenilleen heidän kotitalou-
dessaan tai ammatissaan tarvitsemiaan tuot-
teita, tavaroita tai palveluita. Tyypillisiä han-
kintaosuuskuntia ovat esimerkiksi maatalous-
tuottajien osto- tai koneosuuskunnat sekä ve-
si- ja energiaosuuskunnat. Markkinoin-
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tiosuuskunta huolehtii jäsentensä tuottamien 
tavaroiden tai palvelujen markkinoimisesta. 
Jäsenet ovat yleensä yrittäjiä, joille osuus-
kunta järjestää yhteisen myyntipaikan tai 
markkinointikanavia. Osuuskunta voi mark-
kinoida esimerkiksi maataloustuotteita tai kä-
sitöitä. 

Työosuuskunta on tavallisesti työnteki-
jöidensä omistama yritys, jonka henkilöjäse-
net tarjoavat sen kautta omaa työpanostaan 
asiakkaille. Joskus saatetaan menetellä myös 
niin, että toimeksiantosuhde solmitaan tilaa-
jan ja tehtävän suorittajan välillä ja osuus-
kunta toimii työtilaisuuksien välittäjänä. Se 
saa osuuden tehtävästä suoritetusta määrästä, 
millä katetaan kustannuksia. Osuuskunnat 
ovat tällöin työsuoritusten markkinoin-
tiosuuskuntia eivätkä varsinaisia työosuus-
kuntia. 
 
 
Osuuskunnan perinteiset pääomainstrumentit 

Osuuskunnan perinteisiä pääomainstru-
mentteja ovat varsinaiset osuudet sekä lisä- ja 
sijoitusosuudet. Varsinaiset jäsenosuudet on 
kohdistettu vain osuuskunnan jäsenille. Jäse-
niksi hyväksytään yleensä vain henkilöitä, 
jotka käyttävät osuuskunnan palveluita. Läh-
tökohtaisesti jäsen osallistuu osuuskuntaan 
yhdellä varsinaisella osuudella ja on velvol-
linen maksamaan sen mukaisen osuuspää-
oman. Jäsen voi kuitenkin olla velvollinen 
ottamaan useampia osuuksia esimerkiksi suh-
teessa osuuskunnalle myymiensä tuotteiden 
määrään, jolloin osuuksien lukumäärä voi 
vaihdella esimerkiksi kalenterivuosittain. Jä-
senen merkitsemät useat varsinaiset osuudet 
eivät ole lisäosuuksia. 

Lisäosuuksia voidaan antaa sekä jäsenille 
että ulkopuolisille ja ne ovat tyypillisesti 
pääomasijoituksia, joille tavoitellaan tuottoa, 
mutta joihin ei liity osuuskunnan jäsenen 
omistajan oikeuksia. Osuuskunta voi antaa 
myös sijoitusosuuksia, joiden asema on pää-
asiassa samankaltainen kuin lisäosuuksien. 
Käytännössä sijoitusosuudet ovat osuuskun-
nissa olleet harvinaisia. Lisäosuuksia ja sijoi-
tusosuuksia ovat merkinneet lähinnä osuus-
kuntien jäsenet. Lisäosuuksilla on ollut mer-
kitystä yleisöltä saadun rahoituksen muotona 
lähinnä osuuspankeissa. 

Osuuskuntalaki 

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan toi-
minnan tarkoituksena on harjoittaa taloudel-
lista toimintaa jäsenten taloudenpidon tai 
elinkeinon tukemiseksi siten, että jäsenet 
käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia 
palveluja. Osakeyhtiöön verrattuna osuus-
kunnan toiminnan tarkoitus on lähtökohtai-
sesti erilainen eivätkä ne ole yhteisömuotoina 
toisiinsa täysin verrattavissa. Osakeyhtiö on 
pääomayhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena 
on osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukaan tuot-
taa voittoa osakkeenomistajille. Käytännössä 
osuuskuntaa on tavallisimmin myös käytetty 
erilaisessa toiminnassa kuin osakeyhtiötä. 

Osuuskuntalakia uudistettiin vuoden 1954 
jälkeen ensimmäisen kerran merkittävästi 
vuonna 2001, jolloin osuuskuntien yhteisö-
lainsäädäntöön perustuvia toimintaedellytyk-
siä parannettiin säilyttäen kuitenkin osuus-
kunnan keskeiset tuntomerkit ennallaan. 
Osuuskuntien toimintaedellytyksiä on tämän 
jälkeen edelleen parannettu vuoden 2014 
alussa voimaan tulleella osuuskuntalailla 
(421/2013). Myös tässä uudistuksessa säily-
tettiin osuustoiminnan tärkeät tunnusmerkit 
ja periaatteet. 

Osuuskuntalain uudistuksen tavoitteena on 
ollut saattaa osuuskuntien yhteisölainsäädän-
töön perustuvat toimintaedellytykset nykyai-
kaisen yritystoiminnan vaatimusten mukai-
siksi. Toimintamahdollisuuksia on lisätty vä-
hentämällä ja keventämällä muotomääräyk-
siä ja lisäämällä tahdonvaltaisuutta määrätä 
osuuskunnan säännöissä lain olettamasään-
nöksistä poikkeavia toimintatapoja ja -
menettelyjä. Uudistuksella helpotettiin 
osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä 
edistettiin jäsen- ja sijoittajarahoituksen han-
kintaa. Osuuskuntalain mallina on osaltaan 
vuoden 2006 osakeyhtiölaki siten, että lain 
sanamuodot vastaavat osakeyhtiölakia 
(624/2006) siltä osin kuin sääntely on saman-
sisältöistä. Osuuskuntalain uudistuksen myö-
tä osuuskunnalla on mahdollisuus valita 
myös perinteisestä osuuskunnasta poikkeava 
toimintatapa, jolloin osuuskunta voi toimia 
pitkälti myös osakeyhtiön tavoin. 

Tarkasteltaessa osuuskuntaa yhteisömuoto-
na keskeistä on osuuskunnan jäsenyyden 
tuottamat varallisuus- ja hallinnoimisoikeu-
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det. Muihin yhteisömuotoihin verrattuna 
osuuskunnan toiminnassa korostuu tyypilli-
sesti lisäksi jäsenyyteen perustuvat palve-
luedut. 

Osuuskunta ja osakeyhtiö poikkeavat yh-
teisömuotoina toisistaan osuuksien ja osake-
yhtiön osakkeiden tuottamien varallisuusoi-
keuksien suhteen. Osuuskunnan osuudet ei-
vät tuota osuuskuntalain nojalla suhteellista 
osuutta osuuskunnan koko nettovarallisuu-
teen toisin kuin osakkeet lähtökohtaisesti 
tuottavat osakeyhtiössä. Osuuskunnan netto-
varallisuuden arvo ei sellaisenaan osoita 
osuuskunnan osuuksien arvoa vaan osuus-
kunnan toiminnan aikana osuudet tuottavat 
suoraan lain perusteella vain oikeuden mer-
kintähinnan palautukseen. Osuuskunnan 
osuuden arvo perustuu yleensä osuudesta 
maksettuun merkintähintaan. Osuuskunnan 
tuottama ylijäämä kuuluu osuuskunnalle, jos 
säännöissä ei muuta määrätä. Säännöissä 
voidaan määrätä ylijäämän jakamisesta kor-
kona, palveluiden suhteessa tai muulla taval-
la. Osuuskunnan liiketoiminnan tuottama 
voitto ja sen tuoma nettovarallisuuden kasvu 
eivät koidu osuudenomistajan hyväksi siltä 
osin kuin osuuskunta ei jaa voittoa omistajil-
leen. Osuuskunnan osuuksien arvo ei muutu 
vastaavasti kuin osakeyhtiön osakkeiden ar-
vo. Osakkeenomistajuus lakkaa tyypillisesti 
osakkeen luovutuksella ja luovutushinta hei-
jastaa osakkeen osuutta koko yhtiön arvosta. 

Osuuskunnan purkautuessa osuudelle tai 
osakkeelle tuleva jako-osuus netto-
omaisuudesta on merkintähinnasta osuus-
kunnalle suoritettu osuuspääomaan tai osa-
kepääomaan merkitty määrä. Osuuksien ja 
osakkeiden jako-osuuksien yhteenlasketun 
määrän jälkeen jäävä netto-omaisuus jaetaan 
jäsenille jäsenten lukumäärän mukaisessa 
suhteessa. Säännöissä voi määrätä toisin ja-
ko-osuuden laskemisesta ja jako-osuuteen 
oikeutetuista sekä netto-omaisuuden käyttä-
misestä säännöissä määrättyyn tai osuuskun-
nan kokouksen päättämään tarkoitukseen. 

Osuuskuntien pääomarakenne on perintei-
sesti erilainen kuin osakeyhtiöissä. Osuus-
kunnilla on ollut velvollisuus siirtää tietty osa 
tilikauden ylijäämästä sidottuun omaan pää-
omaan kuuluvaan vararahastoon. Jäsenten 
pääomasijoituksilla ei osuuskunnissa tavalli-
sesti ole vastaavaa merkitystä kuin osakkai-

den sijoituksilla osakeyhtiössä. Vararahasto 
on osuuskunnissa vaihtuvaan osuuspääoman 
nähden pysyvämpi ja merkittävämpi oman 
pääoman erä. 

Osuuskunta ja osakeyhtiö poikkeavat yh-
teisömuotoina toisistaan myös osuuksien ja 
osakeyhtiön osakkeiden tuottamien hallin-
nointioikeuksien suhteen. Osuuskunnassa oi-
keus osuuskunnan palveluihin ja äänioikeus 
on edelleen vain jäsenillä, jollei säännöissä 
toisin määrätä. Osakeyhtiössä äänioikeus sen 
sijaan liittyy osakkeisiin. 

Osuuskuntalaissa lähtökohtana on osuus-
kunnan kaikkien osuuksien osalta siirtokel-
vottomuus toisin kuin osakeyhtiössä. Osake-
yhtiölain mukaan osake voidaan rajoituksitta 
luovuttaa ja hankkia, jollei yhtiöjärjestykses-
sä määrätä toisin. Osuuskuntalaissa käsitteet 
osuuskunnan sijoitusosuus ja sijoitusosuus-
pääoma on terminologisesti korvattu käsit-
teillä osakepääoma ja osake. Osuuskuntalain 
voimaanpanosta annetun lain (422/2013) 
mukaan osuuskunta voi tietyin edellytyksin 
antaa edelleen uusia lisäosuuksia ja sijoitus-
osuuksia kolmen vuoden ajan uuden lain 
voimaantulosta. Voimaanpanolain siirtymä-
säännösten mukaan vanhoihin lisä- ja sijoi-
tusosuuksiin sovelletaan osin uuden osuus-
kuntalain sääntelyä. 

Osuuskuntalain mukaan osuuskunnan 
säännöissä toiminnan tarkoituksesta voidaan 
määrätä myös toisin kuin osuuskuntalaissa. 
Osuuskunnan tarkoituksena voi jatkossa olla 
osakeyhtiön tavoin voiton tuottaminen ja 
osuuskunnan toiminta voi suuntautua pelkäs-
tään osuuskunnan ulkopuolisiin tahoihin. 
Osuuskunta voi muistuttaa osakeyhtiötä toi-
minnan tarkoituksen lisäksi myös siten, että 
jatkossa yksi henkilö voi perustaa osuuskun-
nan. Lisäksi osuuskunnan varojenjaosta sää-
detään, että osuuskunta voi jakaa varoja jäse-
nille sekä osuuksien ja osakkeiden omistajille 
sen mukaan, mitä osuuskuntalaissa säädetään 
ylijäämän jakamisesta ja varojen jakamisesta 
vapaan oman pääoman rahastosta, osuuden 
palautuksesta, osuus- ja osakepääoman pa-
lautuksesta samoin kuin vararahaston alen-
tamisesta, osuuksien ja osakkeiden hankki-
misesta ja lunastuksesta sekä osuuskunnan 
purkamisesta ja rekisteristä poistamisesta. 
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Osuuskunnan ylijäämänjako 

Osuuskunnan tilikauden tulosta eli voittoa 
kutsutaan ylijäämäksi. Uuden osuuskuntalain 
säätämistä koskevassa hallituksen esityksessä 
185/2012 vp. on todettu, että osuuskunta 
käyttää ylijäämän pääasiassa investointeihin, 
joilla varmistetaan kattavat ja laadukkaat 
palvelut myös tulevaisuudessa, taikka jakaa 
ylijäämää jäsenille ylijäämänpalautuksena 
ostettujen palveluiden suhteessa tai sijoitetul-
le pääomalle maksettavana korkona. Ylijää-
mänjako ja ylijäämänpalautus ovat tilinpää-
töksessä vahvistetun ylijäämän käyttämistä. 
Nämä osuuskunnan varojenjakotavat on ero-
tettava jäsenasiakkaille annettavista tavan-
omaisista alennuksista, hyvityksistä tai bo-
nuksista, joiden verokohteluun ei tässä esi-
tyksessä esitetä muutoksia. 

Perinteisen osuustoiminnan tarkoituksena 
ei ole voiton tuottaminen, vaan jäsenten har-
joittaman elinkeinotoiminnan tai maatalou-
den tukeminen edullisella hinnoittelulla. 
Osuuskuntaan mahdollisesti syntyvä voitto 
jaetaan jäsenille ensisijassa näiden käyttämi-
en palvelujen suhteessa ja sijoitetun pääoman 
perusteella jaettava tuotto on viimesijainen 
voitonjakotapa. Osuuskuntien sijoitetulle 
pääomalle jakamasta tuotosta pääosa on jää-
nyt alle nykyiseen verosääntelyyn sisältyvän 
verovapaan 1 500 euron määrän. 

Verolainsäädännössä osuuskunnan osuuk-
sista maksetulle määrälle eli sijoitetulle pää-
omalle maksettua tuottoa on kutsuttu vanhan 
osuuskuntalain 8 luvun käsitteistön mukai-
sesti osuuspääomalle, lisäosuuspääomalle tai 
sijoitusosuuspääomalle maksetuksi koroksi. 
Osuuskuntalain 16 luvun 1 §:ssä tällaista 
tuottoa ei enää kutsuta osuuksista maksetulle 
määrälle suoritettavaksi koroksi, vaan osuus-
kunnan jakamaksi ylijäämäksi ja käsite kat-
taa myös jäsenille palvelujen suhteessa jae-
tun ylijäämän. 

Osuuskuntalaissa ei ole omaksuttu erityistä 
käsitettä koskien ylijäämää, jonka osuuskun-
ta jakaa jäsenilleen näiden ostamien palvelu-
jen suhteessa. Elinkeinoverolain 18 §:n 
1 kohdassa tällaista jäsenille jaettua ylijää-
mää on kutsuttu ylijäämänpalautukseksi ja 
sen verotus on ollut erilainen kuin sijoitetulle 
pääomalle jaetun tuoton verotus. 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Esityksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman 
linjausten mukaisesti yhteisöverokannan 
alentamiseen liittyen verotuksen painopisteen 
siirtyminen osuuskuntaan jätetyn ylijäämän 
verotuksesta osuuskunnasta ulos jaetun yli-
jäämän eli osuuskunnan voitonjaon verotuk-
seen. Ehdotuksen mukaan osuuskunnasta 
saatu ylijäämänjako olisi muulle kuin yhtei-
sömuotoiselle tulonsaajalle pääsääntöisesti 
joko kokonaan tai osittain veronalaista tuloa. 

Esityksen tavoitteena on säilyttää osuus-
kunnan ylijäämänjaon verotuksessa elemen-
tit, jotka liittyvät osuustoiminnan peruslähtö-
kohtiin. Jäsenten osuuskunnasta saama tuotto 
syntyy pääosin mahdollisuudesta hankkia 
palvelut osuuskunnalta edullisemmin kuin 
ulkopuolelta hankittaessa. Osuuskuntatoi-
minnassa sijoitetun pääoman perusteella jaet-
tava tuotto on viimesijainen voitonjakotapa, 
jossa ei ole kyse samanlaisesta yrittäjäriskille 
maksettavasta tuotosta kuin yrittäjän listaa-
mattomasta yhtiöstä saamassa tuotossa. Jä-
senten osuuskunnasta saama taloudellinen 
hyöty muodostuu varsinaisen voitonjaon si-
jasta ensisijassa siten, että osuuskunta tukee 
jäsenten toimintaa edullisella hinnoittelulla 
tai jakaa näille ylijäämää palvelujen käytön 
suhteessa. Tämän vuoksi sääntelyssä säilytet-
täisiin osuuskunnan ylijäämänjaon vähen-
nyskelpoisuus tietyin edellytyksin. Nykyi-
seen tapaan osuuskunnasta saadun ylijäämän-
jaon verotus eroaisi osakeyhtiön voitonjaon 
verotuksesta. Osuuskunnan jakaman ylijää-
män verottaminen osingon tavoin ei ole tar-
koituksenmukaista ottaen huomioon osuus-
kunnan jäsenen ja osakeyhtiön osakkaan eri-
lainen asema sekä osuuskunnan luonne ja 
voitonjakoperiaatteet, jotka poikkeavat mer-
kittävästi osakeyhtiöstä. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Ehdotuksen sisältö ja käytetyt termit 

Nykyinen verolainsäädäntö sisältää sään-
nökset osuuskunnan sijoitetulle pääomalle 
maksetun voiton eli osuuspääomalle, lisä-
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osuudelle ja sijoitusosuudelle maksetun yli-
jäämän veronalaisuudesta. Sen sijaan muun 
osuuskunnasta saadun ylijäämän verotukses-
ta ei ole säädetty, kuten ei osuuskuntalain 
mukaisista muista varojenjakotavoistakaan. 
Verotuksessa ei nykyisin ole säännelty 
myöskään osuuskuntalain mahdollistaman 
pörssiosuuskunnan voitonjaon verotuksesta. 
Osuuskunnan jäsenilleen näiden ostojen ja 
myyntien suhteessa jakama ylijäämänpalau-
tus on elinkeinoverotuksessa kuitenkin sää-
detty osuuskunnalle vähennyskelpoiseksi 
menoksi. Osuuskuntalain uudistuttua osuus-
kuntien varojenjaosta verotuksessa ehdote-
taan säädettävän kattavasti. 

Ehdotuksen mukaan osuuskunnan jakamas-
ta voitosta käytettäisiin verolainsäädännössä 
jatkossa osuuskuntalain mukaista termiä yli-
jäämä. Verolainsäädännössä ei enää käytet-
täisi termiä osuuspääoman korko. Osuuskun-
nasta saadun ylijäämän verotusta koskevaa 
sääntelyä sovellettaisiin osuuskunnan osuus-
pääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle 
maksetun koron sekä osakkeelle maksetun 
osingon tai muun tuoton sekä muun osuus-
kuntalain 16 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoite-
tun ylijäämänjaon verotuksessa. Sääntelyä 
sovellettaisiin myös luonnollisen henkilön 
pääomatulona pidettävään ylijäämänpalau-
tukseen. Elinkeinotulon ja maatalouden tulon 
verotuksessa sääntelyä ei kuitenkaan sovel-
lettaisi ylijäämänpalautukseen. Esityksen 
mukaan verolainsäädännössä käytettäisiin 
edelleen ylijäämänpalautuksen käsitettä sil-
loin, kun kyse on osuuskunnan jäsenilleen 
näiden ostojen tai myyntien suhteessa jaka-
masta ylijäämästä. Esityksessä ei ehdoteta 
muutoksia asiakasbonusten ja muiden tavan-
omaisten alennusten ja hyvitysten verokohte-
luun. 
 
 
 
Luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen tu-
lolähteeseen kuuluva ylijäämä 

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saatu 
ylijäämä 
 

Esityksessä ehdotetaan, että osuuskunnan 
ylijäämänjaon verotusta koskevaan säänte-
lyyn lisättäisiin julkisesti noteeratun osuus-

kunnan ylijäämänjaon verotusta koskeva 
säännös. Suomessa ei ole tällä hetkellä 
osuuskuntia, joiden osakkeet tai osuudet oli-
sivat kaupankäynnin kohteena säännellyllä 
markkinalla, mutta osuuskuntalaissa on mah-
dollistettu osuuskunnan osuuksien tai osak-
keiden pörssilistaaminen. Osuuskuntalaissa 
omaksutulla pörssiosuuskunnan käsitteellä 
tarkoitetaan osuuskuntaa, jonka osuus tai 
osake on kaupankäynnin kohteena kaupan-
käynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa 
(748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla. 

Verotuksessa julkisesti noteeratun osuus-
kunnan käsite vastaisi tuloverolain 33 a §:ssä 
tarkoitettua julkisesti noteeratun yhtiön käsi-
tettä. Julkisesti noteerattuja osuuskuntia oli-
sivat tällöin osuuskunnat, joiden osuuksilla 
tai osakkeilla käydään arvopaperimarkkina-
lain (746/2012) 1 luvun 3 §:n mukaisesti jul-
kisesti kauppaa Helsingin Pörssin pää- tai 
First North -listalla taikka vastaavilla mark-
kinoilla Suomessa tai ulkomailla. Julkisesti 
noteeratun osuuskunnan käsite olisi osuus-
kuntalain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitettua pörs-
siosuuskunnan käsitettä laajempi vastaavasti 
kuin julkisesti noteeratun yhtiön käsite on ve-
rotuksessa laajempi kuin osakeyhtiölain 
5 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu pörs-
siyhtiön käsite. Osuuskunta olisi julkisesti 
noteerattu, jos sen osuudet tai osakkeet taik-
ka osa osuuksista tai osa osakkeista olisi jul-
kisesti noteerattuja. Osuuskunnasta saatu yli-
jäämä katsottaisiin saaduksi julkisesti notee-
ratusta osuuskunnasta silloin, kun osuuskun-
nan osuus tai osake on ylijäämänjaosta pää-
tettäessä julkisesti noteerattu. 

Esityksessä ehdotetaan, että julkisesti no-
teeratun osuuskunnan ylijäämänjaosta sää-
dettäisiin vastaavasti kuin julkisesti noteera-
tun yhtiön osingonjaosta. Julkisesti noteera-
tun osuuskunnan ylijäämästä 85 prosenttia 
olisi luonnollisen henkilön pääomatuloa. Jul-
kisesti noteeratun osuuskunnan osakkaan ja 
jäsenen katsottaisiin verotuksessa olevan si-
joittajan asemassa vastaavasti kuin julkisesti 
noteeratun yhtiön osakkaan. Tällöin julkisesti 
noteeratuista yhteistöistä saadun voitonjaon 
sääntely olisi sijoittajan näkökulmasta sijoi-
tusmuotoneutraali. 
 



 HE 130/2014 vp  
  

 

15

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saatu ylijäämä 
 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saatu luonnollisen henkilön henki-
lökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva ylijäämä 
olisi esityksen mukaan edelleen pääsääntöi-
sesti pääomatuloa. Nykyinen 1 500 euron ve-
rovapaa ylijäämä poistettaisiin ja sen sijaan 
ylijäämä säädettäisiin osakkaan verotuksessa 
osittain veronalaiseksi tuloksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että muusta kuin 
julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadus-
ta ylijäämästä 25 prosenttia olisi veronalaista 
pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tu-
loa 2 500 euron vuotuiseen määrään saakka. 
Tämän euromääräisen rajan ylittävästä yli-
jäämästä 85 prosenttia olisi veronalaista pää-
omatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. 
Nykyisen 1 500 euron verovapaan osuuden 
muuttuessa kevyesti verotetuksi 2 500 euron 
osuudeksi osuuskunnan ylijäämänjaon vero-
tuksessa toteutettaisiin samantasoinen muu-
tos kuin osinkoverotuksessa verovapaan 
osingon kaventuessa ja poistuessa. 
 
 
Ylijäämän jakaminen ansio- ja pääomatulok-
si 
 

Esityksessä ehdotetaan, että osuuskunnan 
ylijäämänjaon verotusta koskevaan säänte-
lyyn lisättäisiin säännös, jonka mukaan yli-
jäämä jaettaisiin tietyin edellytyksin ansio- ja 
pääomatulo-osuuteen. Ylijäämänjaon verotus 
lähenisi tällöin muusta kuin julkisesti notee-
ratusta yhtiöstä saadun osingon verotusta. 
Osinkoverotusta lähenevän osuuskunnan voi-
tonjaon veromallin tavoitteena olisi kattaa ti-
lanteet, joissa osuuskunnan toiminta muodos-
tuu pääasiassa osakeyhtiömäisestä ulkopuoli-
siin asiakkaisiin suuntautuvasta liiketoimin-
nasta. Tällaisen osuuskunnan toiminnan tosi-
asiallisena tarkoituksena on voiton tuottami-
nen. Tällainen toimintamalli ei ole yleinen 
nykyisissä osuuskunnissa. Esitetyn sääntelyn 
tavoitteena on lisäksi ehkäistä ansiotulojen 
muuntamista pääomatuloksi. 

Osuuskunnan toiminnan tarkoitukseen liit-
tyvien ilmeisten tulkintaongelmien vuoksi 
säännöksen soveltamisedellytysten ehdote-
taan olevan kaavamaisia. Säännös koskisi 

vain muita kuin julkisesti noteerattuja osuus-
kuntia, joissa on ylijäämänjaon päättämistä 
edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuus-
maksun maksanutta jäsentä. Jäsenmäärää 
koskevalla rajauksella pyritään ehkäisemään 
osuuskuntamuodon hyväksikäyttämistä vero-
suunnittelun välineenä. Jäsenmäärää koske-
van edellytyksen lisäksi säännöksen sovelta-
minen edellyttäisi, että verovuonna saatu yli-
jäämä ylittäisi määrän, joka vastaa verovel-
vollisen omistamista kaikista osuuskunnan 
osuuksista ja osakkeista ylijäämänjaon päät-
tämistä edeltävän tilikauden lopussa makse-
tulle yhteenlasketulle merkintähinnalle las-
kettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa. 
Enintään kahdeksan prosentin tuottoa vastaa-
va määrä verotettaisiin siten pääomatulona 
samoin perustein kuin yli 500 jäsenen osuus-
kunnasta saatu ylijäämä. 

Esityksen mukaan ylijäämä olisi ansiotuloa 
siltä osin kuin se ylittäisi määrän, joka vastaa 
kaikista verovelvollisen omistamista osuus-
kunnan osuuksista ja osakkeista yhteensä 
maksetulle merkintähinnalle laskettua kah-
deksan prosentin vuotuista tuottoa. Edelly-
tyksenä olisi lisäksi, että osuuksien tai osak-
keiden merkintähintaa ei ole palautettu vero-
velvolliselle. Ansiotulona pidettävästä yli-
jäämästä 75 prosenttia olisi veronalaista ja 
25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Soveltamisedellytyksistä säädettäisiin si-
ten, että säännöksen ulkopuolelle jäisivät 
pientä, alle kahdeksan prosentin tuottoa jaka-
vat osuuskunnat ja jäsenpohjaltaan suurem-
mat osuuskunnat. Voiton jakaminen verotuk-
sessa ansio- ja pääomatulo-osuuksiin ei vii-
meksi mainituissa tilanteissa ole perusteltua, 
koska osuuskunnan jäsen ei tyypillisesti ole 
yrittäjän asemassa eikä jäsenyyteen ja jäse-
nen osuuteen näissä tilanteissa liity yrittäjä-
riskiä. Pääomatulo-osuuden määräytymispe-
rusteena käytettäisiin osuuskunnan osuuksis-
ta ja osakkeista merkintähintana maksettua 
määrää. Osuuskunnan osuuden tuottamat oi-
keudet huomioon ottaen merkintähinta taval-
lisesti vastaa jäsenen oikeutta osuuskunnan 
varoihin osuuskunnan toiminnan aikana. 
Sääntely poikkeaisi vastaavasta osinkovero-
tuksen määräytymisperusteesta, joka on yhti-
ön nettovarallisuus, koska osuuskunnan jäse-
nyyden tuottamat oikeudet poikkeavat lähtö-
kohtaisesti merkittävästi osakeyhtiön osak-
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keenomistajuudesta osuuteen liittyvien oike-
uksien sekä osuuden arvon ja siirtokelpoi-
suuden suhteen. 

Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajien 
niin sanotuista tuottajaosuuskunnista saamaa 
ylijäämänjakoa käsitellään verotuksessa elin-
keinotoiminnan ja maatalouden yritystulona. 
Yritystuloon kuuluvaan ylijäämään ei sovel-
lettaisi tässä kuvattua ansio- ja pääomatulo-
jakoa, vaan jäljempänä kuvattua elinkeinove-
rolain ja maatilatalouden tuloverolain säänte-
lyä. Yritystuloon kuuluva ylijäämä jaettaisiin 
ansio- ja pääomatuloksi kuten nykyisin eikä 
tätä sääntelyä muutettaisi. 

Samassa yhteydessä lisättäisiin sairausva-
kuutuksen sairaanhoitomaksun maksuperus-
tetta koskevaan sairausvakuutuslain säänte-
lyyn osuuskunnasta saatua ylijäämän ansiotu-
lo-osuutta koskeva säännös. Osuuskunnasta 
saadun ylijäämän ansiotulo-osuus olisi tällöin 
vastaavassa asemassa sairaanhoitomaksun 
maksuperustetta määritettäessä kuin osake-
yhtiöstä saadun osingon ansiotulo-osuus. 
 
Luonnollisen henkilön yritystuloon kuuluva 
ylijäämä 

Luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan 
ja maatalouteen kuuluva ylijäämä on nyky-
järjestelmässä 1 500 euron verovapaan osuu-
den ylittävältä osalta 70-prosenttisesti ve-
ronalaista yritystuloa. Elinkeinotoimintaan ja 
maatalouteen kuuluva ylijäämä jaetaan osana 
yritystuloa luonnollisen henkilön ansio- ja 
pääomatulona verotettavaan tuloon elinkei-
notoimintaan tai maatalouteen kuuluvan net-
tovarallisuuden perusteella. 

Esityksessä ehdotetaan säilytettäväksi ra-
kenne, jota nykyisin sovelletaan elinkeino-
toimintaan tai maatalouteen kuuluvan yli-
jäämän verotuksessa. Edellä esitettyä sään-
nöstä, jonka mukaan muusta kuin julkisesti 
noteeratusta osuuskunnasta saadusta ylijää-
mästä 25 prosenttia olisi veronalaista tuloa 
2 500 euroon saakka, sovellettaisiin nykyisen 
rakenteen mukaisesti myös elinkeinotoimin-
taan tai maatalouteen kuuluvan ylijäämän ve-
rotuksessa. Esityksessä ehdotetaan, että 
2 500 euroa ylittävän ylijäämän veronalaise-
na pidettävän tulonosan määrä nostettaisiin 
75 prosenttiin. Tämä vastaisi elinkeinotoi-
mintaan tai maatalouteen kuuluvaan osin-

koon sovellettua prosenttia. Yritystuloon 
kuuluvan osuuskunnasta saadun voitonjaon 
verotus olisi kuitenkin nykyiseen tapaan 
edullisempi kuin osakeyhtiöstä saadun osin-
gon verotus johtuen 2 500 euron huojenne-
tusta osuudesta. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että elinkei-
notoimintaan tai maatalouteen kuuluvan yli-
jäämän verotusta koskevaan sääntelyyn lisät-
täisiin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta 
saadun ylijäämän verotusta koskeva säännös. 
Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadus-
ta ylijäämästä 85 prosenttia olisi veronalaista 
tuloa, joka vastaisi muun toiminnan tuloläh-
teeseen kuuluvan julkisesti noteeratusta yhti-
östä saadun osingon verotusta. 
 
Yhteisön saama ylijäämä 

Osuuskunnasta saatua ylijäämää ehdotetaan 
käsiteltäväksi yhteisöjen verotuksessa, kuten 
osakeyhtiön jakamaa osinkoa ja yhteisöjen 
välinen kaksinkertainen verotus poistettaisiin 
samoin edellytyksin kuin osakeyhtiön jaka-
man osingon osalta. Osuuskunnasta saatu yli-
jäämä olisi tällöin yleensä verovapaa. Osin-
koverotuksessa sovelletun kymmenen pro-
sentin osakepääoman omistusosuuden sijaan 
omistusosuus laskettaisiin maksetun osuus-
pääoman perusteella. 
 
 
Osuuskunnan varojenjako vapaan oman pää-
oman rahastosta 

Esityksessä ehdotetaan, että osuuskunta-
laissa tarkoitettu varojenjako vapaan oman 
pääoman rahastosta verotettaisiin pääsääntöi-
sesti ylijäämänä erikseen säädettyjä tilanteita 
lukuun ottamatta. Sääntely vastaisi osakeyh-
tiön vapaan oman pääoman rahastosta saadun 
varojenjaon verotuksessa omaksuttua säänte-
lyä. Osuuskunnan varojenjako vapaan oman 
pääoman rahastosta tuli mahdolliseksi osuus-
kuntalain uudistuksen myötä, kun vanhan 
osuuskuntalain mukainen ylikurssirahasto 
korvattiin vapaan oman pääoman rahastolla. 

Osuuskuntalain vapaan oman pääoman ra-
hastoa koskeva sääntely vastaa osakeyhtiö-
lain vastaavaa sääntelyä. Myös osuuskunta-
lain varojenjakoa koskevassa sääntelyssä va-
paan oman pääoman rahaston alentaminen on 
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rinnastettu menettelyllisesti voitonjakoon eli 
ylijäämänjakoon. 

Ylijäämänjakoa ja jakoa muista vapaan 
oman pääoman rahastoista on perusteltua ve-
rottaa yhdenmukaisesti ylijäämänä. Vapaan 
oman pääoman erien erilainen verokohtelu 
mahdollistaisi sen, että järjestelemällä varo-
jenjako tietyistä eristä tapahtuvaksi ratkais-
taisiin myös verokohtelu. Vapaan oman pää-
oman erien erottelu verotusta varten johtaa 
tulkinnanvaraiseen ja hallinnollisesti vaike-
aan järjestelmään. Jos sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastossa on eri vaiheissa vuosien 
kuluessa tapahtunut lukuisia perusteiltaan ja 
määriltään erilaisia tapahtumia, on tulkin-
nanvaraista ja mahdotonta selvittää, mitä oli-
si pidettävä rahastoon merkittyjen varojen 
alkuperänä. 

Kyseisiin varojenjakoihin sovellettaisiin 
ylijäämää koskevia säännöksiä muun muassa 
verovelvollisuuden, veron määräytymispe-
rusteiden ja ennakkoperinnän osalta. Vapaan 
oman pääoman rahastosta tehdystä ylijäämä-
nä verotettavasta varojenjaosta ei vähennet-
täisi osuuksien tai osakkeiden hankintame-
noa. 
 
Varojenjaon verottaminen luovutuksena tie-
tyissä tilanteissa 
 

Vapaan oman pääoman rahastosta tehdyn 
jaon verotus ylijäämänä olisi pääsääntö, jota 
täydentäisi mahdollisuus käsitellä varojenja-
koa tietyissä tilanteissa luovutuksena. Varo-
jenjakoa on perusteltua käsitellä luovutukse-
na vain silloin, kun henkilön osuuskuntaan 
tekemä pääomansijoitus palautetaan tälle 
henkilölle. Varojenjako voitaisiin verottaa 
luovutuksena, jos jäsenten tai muiden osuuk-
sien tai osakkeiden omistajien maksamista 
merkintähinnoista vapaan oman pääoman ra-
hastoon merkittyjä maksuja jaetaan näille ta-
kaisin. Sama koskisi vapaan oman pääoman 
rahastoon merkittyjä muita oman pääoman 
sijoituksia. Edellytyksenä olisi luotettava 
selvitys siitä, että jako muodostuu rahastoon 
tehdyistä pääomansijoituksista, jolloin kyse 
on sijoituksen palauttamisesta sijoituksen 
tehneelle henkilölle. 

Varojenjakoa voitaisiin käsitellä luovutuk-
sena vain tehdyn sijoituksen määrältä. Luo-
vutuksena verottaminen rajoitettaisiin tilan-

teisiin, joissa varojenjako tapahtuu ennen 
kuin sijoituksen tekemisestä on kulunut 
kymmenen vuotta. Luovutuksena käsiteltäi-
siin lisäksi osuusmaksun palautusta vastaa-
van määrän palautus vapaan oman pääoman 
rahastosta, kun palautus tapahtuu osuuskun-
nan jäsenyydestä eroamisen yhteydessä. Va-
rojenjaon katsottaisiin tapahtuvan varojen 
maksuhetkellä. Tehdyn pääomansijoituksen 
tarpeettomuuden osuuskunnan kannalta voi-
daan arvioida käyvän ilmi viimeistään maini-
tussa määräajassa. Määräaika on perusteltu 
myös hallinnollisista syistä. 
 
Hankintamenon vähentäminen luovutuksena 
verotettavassa varojenjaossa 
 

Kun vapaan oman pääoman rahastosta ta-
pahtuva varojenjako verotettaisiin luovutuk-
sena, vähennettäisiin jaossa saadusta määräs-
tä osuuksien tai osakkeiden hankintamenoa. 
Vähennettävän määrän tulisi määräytyä hal-
linnollisten syiden ja ennakoitavuuden vuok-
si yksinkertaisen kaavan mukaan. Esitykses-
sä ehdotetaan, että luovutuksena verotetta-
vasta varojenjaosta vähennetään verotuksessa 
vähennyskelpoisesta hankintamenosta se 
määrä, joka vastaa luovutuksena käsiteltävän 
varojenjaon määrää. Vähennettävä määrä oli-
si kuitenkin enintään osuuksien tai osakkei-
den vähentämättä olevan hankintamenon 
määrä. Osuuksien tai osakkeiden vähennys-
kelpoinen hankintameno pienenisi samalla 
määrällä. 
 
Osuuskunnan ylijäämänjaon käsittely ennak-
koperinnässä 

Tuloverolain mukaan verotettavista tuloista 
toimitetaan ennakonpidätys, ellei tulo ole ve-
rovapaa, ennakonkannon piirissä tai vapau-
tettu ennakonpidätyksen toimittamisesta en-
nakkoperintäasetuksen (1124/1996) tai enna-
konpidätysvelvollisuudesta vapauttamista 
koskevan Verohallinnon päätöksen 
(1131/2013) nojalla. Suorituksen maksajan 
on kuitenkin yleensä ilmoitettava tulot Vero-
hallinnolle vuosi-ilmoituksella, vaikka tulo 
olisi vapautettu ennakonpidätyksestä. 

Ennakonpidätysvelvollisuudesta vapautta-
mista koskevan päätöksen 1 §:n 4 kohdassa 
osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuu-
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delle ja lisäosuudelle maksama korko, koti-
maisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle 
ja lisärahastosijoitukselle maksama voitto-
osuus ja korko sekä keskinäisen vakuutusyh-
tiön ja vakuutusyhdistyksen maksama takuu-
pääoman korko on nykyisin vapautettu enna-
konpidätysvelvollisuudesta. Tällaisia suori-
tuksia maksavan yhteisön on kuitenkin vero-
tusmenettelylain 15 §:n 1 momentin ja ylei-
sestä tiedonantovelvollisuudesta annetun Ve-
rohallinnon päätöksen (1103/2013) nojalla 
annettava vuosi-ilmoitus näistä suorituksista. 
Jokaisesta voitonjakopäätöksestä annetaan 
erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenve-
totietoineen maksuvuosikohtaisesti. Vuosi-
ilmoitus sisältää tiedon suorituksensaajan 
nimestä ja Y- tai henkilötunnuksesta, makse-
tusta määrästä ja mahdollisesti toimitetusta 
ennakonpidätyksestä. 

Esityksessä ehdotetaan, että osuuskunnasta 
saatu ylijäämänjako olisi pääsääntöisesti ve-
ronalaista tuloa. Tästä seuraisi, että nämä 
suoritukset olisivat nykyisestä poiketen en-
nakonpidätyksen alaisia, kun suorituksensaa-
jana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. 
Merkittävä osa osuuskunnan luonnollisille 
henkilöille ja kuolinpesille maksamista voi-
toista jäisi kuitenkin ennakonpidätyksen ul-
kopuolelle ennakkoperintäasetuksen 1 luvun 
14 §:n nojalla. Kyseisen säännöksen mukaan 
pääomatulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, 
jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa. 
Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien 
osuuskunnista saamat voitonjaot ovat jääneet 
pääsääntöisesti alle 20 euron. 
 
Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuus 
osuuskunnan verotuksessa 

Elinkeinoverolain 18 §:n 1 kohdan mukaan 
osuuskunnan vähennyskelpoista menoa on 
osuuskunnan ostojen ja myyntien taikka nii-
hin rinnastettavien suoritusten perusteella ja-
kama ylijäämänpalautus kokonaisuudessaan. 
Säännös on ollut voimassa samansisältöisenä 
vuodesta 1967, jolloin elinkeinoverolaki sää-
dettiin. Tuohon aikaan myös osingonjako oli 
osakeyhtiölle ja osuuspääoman korko oli 
osuuskunnalle verotuksessa osittain vähen-
nyskelpoista. 

Osuuskunta on verotuksessa osakeyhtiön 
tavoin itsenäinen verovelvollinen. Osuus-

kunnan verotus eroaa osakeyhtiön verotuk-
sesta siten, että osuuskunta voi edellä maini-
tun säännöksen nojalla vähentää koko voiton 
tai osan siitä verotettavaa tuloa laskettaessa. 
Vähennyskelpoisuus koskee sekä jäsenkau-
passa että vieraskaupassa syntynyttä voittoa. 
Säännöksen on verotuskäytännössä katsottu 
sallivan myös muiden kuin jäsenten ostoista, 
myynneistä tai niihin rinnastettavista suori-
tuksista kertyneen voiton osan jakamisen jä-
senille osuuskunnan verotuksessa vähennys-
kelpoisena menona. Osuuskunnan voitto siir-
tyy näin jäsenen tuloksi ja sen veronalaisuus 
määräytyy jäsenen verotusta koskevien sään-
nösten perusteella. 

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuut-
ta koskeva säännös perustuu elinkeinovero-
lakia valmisteltaessa voimassa olleeseen 
vuoden 1954 osuuskuntalain mukaiseen 
osuuskuntamalliin ja ylijäämän käsitteeseen. 
Osuuskuntalain uudistusten tavoitteena on ol-
lut osuuskuntien toimintaedellytysten saat-
taminen vastaamaan nykyaikaisen yritystoi-
minnan vaatimuksia. Uudistusten myötä 
osuuskunnan toimintaedellytykset ovat lä-
hentyneet osakeyhtiötä. 

Osuuskunnan voitonjaon laaja vähennys-
kelpoisuus ja tulon siirtäminen jäsenen tulok-
si ilman osuuskunnan maksettavaksi tulevaa 
yhteisöveroa asettaa eri yritysmuodot epä-
neutraaliin asemaan silloin, kun osuuskunta 
harjoittaa yritystoimintaa muiden yritysmuo-
tojen tapaan. Lisäksi sääntely luo edellytyk-
siä erityisesti kansainväliselle haitalliselle ve-
rosuunnittelulle. Kokonaisuutena arvioiden 
mahdollisuus voitonjaon vähentämiseen 
elinkeinotoiminnan tuloksesta sopii huonosti 
nykyiseen verojärjestelmään. 
 
Ylijäämänpalautukseen liittyvä kansainväli-
nen näkökulma 

Kansainvälisen liiketoiminnan verotukses-
sa keskeistä on, että Suomessa syntyvää elin-
keinotoiminnan tulosta voidaan verottaa 
Suomessa. Tämä on myös kansainvälisessä 
verotuksessa sovelletun alueperiaatteen mu-
kaista. Osuuskunnan jakaman ylijäämän vä-
hennyskelpoisuus verotuksessa ja tästä oike-
uskäytännössä johdettu mahdollisuus mark-
kinaehtoisesta poikkeavaan hinnoitteluun on 
ongelmallinen Suomen verotusvallan näkö-
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kulmasta. Osuuskuntiin yhteisömuotona 
kohdistuu kiinnostusta verosuunnittelun nä-
kökulmasta. 

Nykyisen elinkeinoverolain sääntelyn pe-
rusteella osuuskunta ei maksa Suomessa voi-
tostaan yhteisöveroa siltä osin kuin se jakaa 
vähennyskelpoista ylijäämää jäsenilleen. 
Osuuskunnan jäsenen ollessa esimerkiksi ko-
timainen elinkeinonharjoittaja, ylijäämän vä-
hentämisen tai vaihtoehtoisesti markkinaeh-
toisesta poikkeavan hinnoittelun vuoksi ve-
rottamatta jäänyt osuuskunnan voitto tulee 
otetuksi huomioon jäsenen verotuksessa. Jos 
jäsen on esimerkiksi ulkomainen yhteisö, 
osuuskunnan tuloa ei vastaavassa tilanteessa 
yleensä veroteta Suomessa osuuskunnan eikä 
jäsenenkään tasolla. 

Ulkomaisen jäsenen suomalaiselta osuus-
kunnalta saama ylijäämänpalautus on vero-
sopimusta sovellettaessa yleensä niin sanot-
tua muuta tuloa, jota OECD:n malliveroso-
pimuksen mukaan verotetaan osuuskunnan 
ulkomaisen jäsenen asuinvaltiossa. Jos yli-
jäämänpalautusta poikkeuksellisesti pidettäi-
siin verosopimusta sovellettaessa osinkona, 
jäsenenä olevan ulkomaisen yhteisön saamaa 
ylijäämää voitaisiin verottaa Suomessa, jos 
jäsen ei omista osuuskunnasta verosopimuk-
sessa määriteltyä osuutta, joka useissa sopi-
muksissa on kymmenen prosenttia pääomas-
ta. Veroa voidaan kuitenkin tällöin yleensä 
periä vain 15 prosenttia. Jos jäsenenä olevan 
ulkomaisen yhteisön omistusosuus on suu-
rempi, ei osinkonakaan pidettävää ylijää-
mänpalautusta pääsääntöisesti voida veroso-
pimustilanteessa verottaa Suomessa. 

Nykyisessä elinkeinoverolain säännöksessä 
ei ole määritelty esimerkiksi säännöksen so-
veltamisalaan kuuluvan osuuskunnan jäsen-
ten tai vähennyskelpoisen ylijäämän määrää. 
Esimerkiksi osuuskunta, jonka ainoa jäsen on 
ulkomainen, voi jakaa koko elinkeinotoimin-
nan tuloksensa tälle jäsenelle ilman, että 
osuuskunnan tuloa tai jäsenen saamaa yli-
jäämää verotetaan lainkaan Suomessa. Täl-
lainen osuuskunta voi olla myös esimerkiksi 
osa monikansallisen konsernin rakennetta. 

Osuuskunnan käyttämistä kansainvälisen 
verosuunnittelun välineenä voidaan yleensä 
rajoittaa vain, jos vastaavia rajoituksia sovel-
letaan myös puhtaasti kotimaisissa tilanteis-
sa. Tämä johtuu siitä, että EU-oikeudessa 

omaksutun syrjintäkieltosääntelyn vuoksi ve-
rotus ei yleensä voi olla kotimaista tilannetta 
epäedullisempi silloin, kun osuuskunta on 
ulkomaisessa omistuksessa. 
 
Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuu-
den rajaaminen 

Nykysääntelyn kilpailua vääristävän vaiku-
tuksen ja tulon siirtämisen rajoittamiseksi 
osuuskunnan ylijäämänpalautuksen vähen-
nyskelpoisuutta ehdotetaan rajattavaksi ny-
kyistä laajemmin. Ylijäämänpalautuksen vä-
hennyskelpoisuutta koskevassa säännöksessä 
otettaisiin huomioon edellä kappaleessa 1.3 
kuvattu EU:n valtiontukisääntely ja sitä kos-
keva komission ohjeistus. Ehdotetuilla raja-
uksilla ylijäämänpalautuksen vähennyskel-
poisuutta koskevan sääntelyn katsotaan täyt-
tävän valtiontukisääntelyssä asetetut vaati-
mukset osuuskunnan ja jäsenten toiminnasta, 
niiden välisestä suhteesta sekä osuuskunnan 
voitonjaosta. 

Ylijäämän vähennyskelpoisuutta koskeval-
la säännöksellä on erityinen merkitys niin sa-
nottujen perinteisten tuottajaosuuskuntien 
toiminnassa. Esityksen tavoitteena on, että 
vähennyskelpoisuus koskisi esitetyn rajauk-
sen jälkeenkin tällaisia osuuskuntia ja näiden 
jäsenkaupasta syntynyttä ylijäämää. Nykyistä 
sääntelyä vastaavasti ylijäämänpalautuksen 
vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olisi, 
että osuuskunta voi vähentää jäsenille jaka-
mansa ylijäämän, jos ylijäämänjako jäsenten 
kesken on määräytynyt jäsenten käyttämien 
osuuskunnan palvelujen perusteella. 
 
Osuuskuntaa, sen harjoittama toimintaa ja 
jäseniä koskevat rajaukset 
 

EU:n valtiontukisääntely huomioon ottaen 
ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuus 
sallittaisiin vain osuuskunnille, jotka toimin-
taperiaatteiltaan eroavat kaupallisten, voittoa 
tavoittelevien periaatteiden mukaan toimivis-
ta osuuskunnista ja muista yhteisöistä. Kau-
pallisten osuuskuntien verotuksessa nouda-
tettaisiin yhteisöjen verotuksessa sovelletta-
via normaaleja yleisperiaatteita, joista ei 
muodostu valtiontukea. 

Ehdotetussa sääntelyssä tarkoitettujen 
osuuskuntien toiminnassa korostuneessa 
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asemassa on osuuskunnan jäsenten yhteinen 
etu, joka liittyy kiinteästi jäsenten harjoitta-
maan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen. 
Osuuskuntien voitto on näistä toimintaperi-
aatteista johtuen yleensä pääomayhtiöitä pie-
nempi. Jäsenten suhde osuuskuntaan perus-
tuu osuuskunnan asiakkuuteen, sen palvelui-
den käyttämiseen ja tavaran tai palveluiden 
toimittamiseen osuuskunnalle. Määräysvalta 
osuuskunnissa on jäsenillä eikä osuuskuntien 
toiminta perustu sijoittajien etuun. 

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuus 
koskisi jatkossa vain osuuskuntia, joiden 
toiminta muodostuu jäsenten elinkeinotoi-
minnan tai maatalouden tukemisesta. Tällai-
sen osuuskunnan ja sen jäsenten välinen suh-
de ei ole pelkästään kaupallinen vaan osuus-
kunnan toiminta perustuu jäsenten yksilölli-
siin maatalous- tai elinkeinotoimintaan liitty-
vien tarpeiden täyttämiseen. Tämän rajauk-
sen tarkoituksena on myös osaltaan varmis-
taa, että sääntely täyttäisi kohdassa 1.3 selos-
tettujen valtiontukisääntöjen vaatimuksen, 
jonka mukaan osuuskunnan suhde jäseniin ei 
ole pelkästään kaupallinen, vaan henkilökoh-
tainen ja yksilöllinen, jolloin toimenpide voi-
si jäädä valtiontukisääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Osuuskunnan toiminta ei täl-
löin perustu jäsenten toiminnasta erillisiin 
osuuskunnan itsenäisesti harjoittaman toi-
minnan liiketaloudellisiin lähtökohtiin. Täl-
laisessa osuuskunnassa jäsenet ohjaavat 
osuuskunnan toimintaa ja toiminnassa toteu-
tetaan jäsenten tavoitteita. 

Jäsenten elinkeinotoiminnan tai maatalou-
den tukemisesta on kysymys esimerkiksi, 
kun osuuskunta myy ja markkinoi sen jäseni-
nä olevien maataloudenharjoittajien tuotta-
mia tuotteita tai hankkii jäsenilleen ulkopuo-
lisilta tahoilta tuotteita, joita jäsenet tarvitse-
vat elinkeinotoiminnassaan. Osuuskunnan ei 
ole välttämätöntä järjestää näitä jäsenten 
elinkeinotoimintaa tai maataloutta tukevia 
toimintoja kokonaan itse, vaan se voi käyttää 
näiden palvelujen tuottamisessa apuna esi-
merkiksi tytäryhtiötään. Osuuskunnan tarkoi-
tuksena voi myös olla esimerkiksi tuottaa jä-
sentensä käyttöön sähköä tai vettä. Tällöin 
osuuskunnalla ei ole jäsenistään irrallista 
toimintaa tai osuuskunnan muu kuin jäseniä 
hyödyttävä toiminta on kokonaisuuteen ver-
rattuna vähäistä. Tyypillisesti sääntelyn so-

veltamisalaan kuuluisivat muiden edellytys-
ten täyttyessä maataloudenharjoittajien tuot-
tajaosuuskunnat. 

Ylijäämän palautuksen vähennyskelpoi-
suuden edellytyksenä olisi lisäksi avoin jäse-
nyys osuuskunnassa. Jäsenyydeltään avoi-
mena pidettäisiin osuuskuntaa, jonka jäsen-
määrää, osuuksien lukumäärää ja osuuspää-
oman määrää ei ole ennalta kiinteästi määrät-
ty, vaan osuuskuntaan on mahdollista jatku-
vasti ottaa uusia jäseniä. 

EU:n valtiontukisääntely huomioon ottaen 
edellytettäisiin lisäksi, että osuuskunnan ve-
rotuksessaan vähentämä ylijäämänpalautus 
olisi palautuksen saavan jäsenen verotukses-
sa veronalaista tuloa. Tämä toteutuisi koti-
maisissa tilanteissa aina, kun palautuksen 
saava jäsen on säännöksessä tarkoitettu elin-
keinon- tai maatalouden harjoittaja tai yhty-
mä taikka yhteisö. Ylijäämänpalautus säädet-
täisiin lisäksi selvyyden vuoksi elinkeinove-
rolaissa ja maatalouden tuloverolaissa ve-
ronalaiseksi tuloksi. Ylijäämänpalautus voi 
kuitenkin tapahtua myös ulkomaiselle toimi-
jalle, jota eivät koske edellä mainitut sään-
nökset tulon veronalaisuudesta, ellei ulko-
maisella toimijalla ole Suomessa verotuksel-
lista kiinteää toimipaikkaa. Tämän vuoksi 
kotimaisen ja kansainvälisen tilanteen yh-
denmukaisen verotuksen toteuttamiseksi yli-
jäämänpalautuksen vähennyskelpoisuutta 
koskevassa säännöksessä asetettaisiin sovel-
tamisen edellytykseksi saadun ylijäämänpa-
lautuksen veronalaisuus saajan verotuksessa. 
Lisäksi edellytettäisiin, että näin saadusta tu-
losta suoritettaisiin veroa vähintään kymme-
nen prosenttia. 

Muulle kuin elinkeinon tai maatalouden 
harjoittajalle maksettu ylijäämänpalautus oli-
si osuuskunnan vähennyskelvotonta menoa. 
Tuloverolaissa säädettäisiin erikseen niin sa-
notun kuluttajaosuuskunnan jäsenen elanto-
menoihin liittyvän ylijäämänpalautuksen ve-
rovapaudesta jäljempänä kuvattavalla tavalla. 
 
Jäsenten lukumäärää koskevat rajaukset 
 

Osuuskunta on perinteisesti toimintamuoto, 
joka käytännössä on jäsentensä harjoittaman 
toiminnan jatke ja sille alisteinen. Ylijää-
mänpalautuksen vähennyskelpoisuutta kos-
keva säännös kytkeytyy läheisesti tähän ajat-
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teluun ja ilmentää tarkoitusta verottaa jäse-
nen harjoittamaa toimintaa yhtenä kokonai-
suutena. Ylijäämänpalautuksen vähennyskel-
poisuuden myötä osuuskunnan tulos siirtyy 
verotettavaksi osana jäsenen harjoittaman 
toiminnan tulosta. 

Yhteisölainsäädännössä on osuuskuntalain 
uudistuttua osaltaan luovuttu perinteisestä 
osuuskunta-ajattelusta. Osuuskuntalain mu-
kaan osuuskunnan tarkoitus voi olla muu 
kuin jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 
tukeminen, esimerkiksi voittoa tavoittelevan 
toiminnan harjoittaminen. Osuuskuntalakiin 
ei myöskään enää sisälly säännöstä, jonka 
mukaan osuuskunnan perustamiseen tarvit-
taisiin vähintään kolme henkilöä. Osuuskun-
talain mukaan osuuskunnan voi nykyisin pe-
rustaa vain yksikin henkilö. 

Nykymuotoisella rajattomalla ylijäämänpa-
lautuksen vähennyskelpoisuutta koskevalla 
säännöksellä ei osuuskuntalain muutoksen 
myötä ole enää entistä vastaavaa yhteyttä yh-
teisölainsäädännössä määriteltyyn osuuskun-
taan. Nykymuotoista ylijäämänpalautuksen 
vähennyskelpoisuutta esitetään tämän vuoksi 
rajoitettavaksi myös osuuskunnan jäsenten 
lukumäärää koskevalla sääntelyllä. 

Ehdotuksen mukaan ylijäämänpalautuksen 
vähennyskelpoisuus koskisi vain osuuskun-
tia, joissa yhden jäsenen osuus osuuspää-
omasta ja äänivalta on enintään kymmenen 
prosenttia yhdessä verotusmenettelylain 
31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin 
kuuluvien ja siinä tarkoitettujen etuyhteydes-
sä olevien jäsenten kanssa. Verotusmenette-
lylain 31 §:n mukaan liiketoimen osapuolet 
ovat etuyhteydessä toisiinsa, jos liiketoimen 
osapuolella on toisessa osapuolessa määräys-
valta tai kolmannella osapuolella on yksin tai 
yhdessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta lii-
ketoimen molemmissa osapuolissa. Säännök-
sessä tarkoitettu määräysvalta on olemassa 
silloin, kun toinen osapuoli välittömästi tai 
välillisesti omistaa yli puolet toisen osapuo-
len pääomasta tai sillä on yli puolet toisen 
osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien 
tuottamasta äänimäärästä. Määräysvalta syn-
tyy myös oikeudesta nimittää yli puolet jäse-
nistä toisen yhteisön hallitukseen tai siihen 
verrattavaan toimielimeen taikka toimieli-
meen, jolla on tämä oikeus. Määräysvalta voi 
lisäksi olla olemassa silloin, kun osapuolta 

johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa 
tai toinen osapuoli muutoin voi tosiasiallises-
ti käyttää määräysvaltaa. Edellytysten tulisi 
täyttyä sen tilikauden päättyessä, jolta palau-
tettavasta ylijäämästä on kysymys. Myös yh-
tiömuotoisille jäsenille palautetun ylijäämän 
katsottaisiin kuuluvan vähennyskelpoisuuden 
piiriin. 

Ylijäämänpalautus on osuuskunnan voiton-
jakoa, kuten myös sijoitetulle pääomalle jaet-
tu tuotto. Yhteisön osuuskunnasta saama si-
joitetun pääoman tuotto on verovapaata tu-
loa, jolloin ylijäämänpalautuksella ei ole yh-
teisöjäsenten verotuksessa kuitenkaan sa-
manlaista merkitystä kuin esimerkiksi elin-
keinonharjoittajien tai maatalouden harjoitta-
jien verotuksessa. 

Esitetyn jäsenmäärää koskevan rajauksen 
arvioidaan myös ehkäisevän pyrkimyksiä 
käyttää osuuskuntaa verosuunnittelun väli-
neenä. 
 
 
 
Vähennyskelpoisuuden rajaaminen jäsen-
kaupan osuuteen 
 

Osuuskunnan ylijäämänpalautuksen vä-
hennyskelpoisuus on tällä hetkellä Suomessa 
hyvin laaja, kun vähennyskelpoisuus ulottuu 
myös osuuskunnan vieraskaupan osuuteen. 
Mahdollisuus vieraskaupasta syntyneen voi-
ton jakamiseen osuuskunnan jäsenille vero-
vapaasti ei ole kansainvälisesti vertaillen 
yleistä. Ylijäämänpalautuksen vähennyskel-
poisuus olisi tarkoituksenmukaista rajata niin 
sanottuun jäsenkauppaan perustuvaan osaan 
osuuskunnan ylijäämästä, jotta liiketoimin-
nan harjoittaminen olisi neutraalia yritys-
muodosta riippumatta. Kilpailun vääristymiä 
ehkäisisi myös ylijäämän vähennyskelpoi-
suuden poistaminen kokonaan, mikä ei kui-
tenkaan ole tarkoituksenmukaista niin sanot-
tujen perinteisten tuottajaosuuskuntien toi-
mintaa ajatellen. 

Jäsenkaupalla tarkoitetaan tilanteita, joissa 
osuuskunta joko myy jäsenilleen hyödykkeitä 
tai palveluja (hankintaosuuskunta), tai myy 
muille kuin jäsenilleen jäseniltään hankkimia 
hyödykkeitä tai palveluja (tuottajaosuuskun-
ta). Vieraskaupalla tarkoitetaan tilanteita, 
joissa osuuskunta hankkii muilta kuin jä-
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seniltään hyödykkeitä tai palveluja, ja myy 
ne muille kuin jäsenilleen. 

Nykyisin jäsenille palautettu ylijäämä on 
osuuskunnan verotuksessa vähennyskelpoi-
nen, jos se on jaettu jäsenille siinä suhteessa 
kuin nämä ovat käyttäneet osuuskunnan pal-
veluja. Osuuskuntien on tämän vuoksi nykyi-
sin kyettävä selvittämään jäsentensä kanssa 
käydyn kaupan määrä. Esitetyssä sääntelyssä 
vähennyskelpoisuutta rajattaisiin tämän li-
säksi niin, että vähennyskelpoista olisi jat-
kossa vain se osuus ylijäämästä, joka on syn-
tynyt jäsenkaupasta. Tämä edellyttää osuus-
kunnan nettovoiton erittelyä toisaalta jäsen-
kaupasta ja toisaalta vieraskaupasta synty-
neeseen osaan. 
 
Ylijäämänpalautus jäsenen veronalaisena tu-
lona 

Osuuskunnan verotuksessa vähennyskel-
poisen ylijäämänpalautuksen verotus jäsenen 
tulona ehdotetaan säilytettäväksi pääosin en-
nallaan. Näin jaettu ylijäämänpalautus olisi 
elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvä-
nä tulona kokonaan veronalaista tuloa. Luon-
nollisen henkilön elinkeinotoimintaan tai 
maatalouteen liittyvä osuuskunnalle vähen-
nyskelvoton ylijäämänpalautus olisi osittain 
veronalaista elinkeinotoiminnan tai maata-
louden tuloa samoin perustein kuin muukin 
osuuskunnan jakama ylijäämä. Yhteisöjäse-
nelle jaettu osuuskunnalle vähennyskelvoton 
ylijäämänpalautus olisi verovapaa vastaavin 
edellytyksin kuin muukin yhteisöjäsenelle ja-
ettu ylijäämä. 

Jos ylijäämänpalautus liittyisi niin sanotun 
kuluttajaosuuskunnan jäsenen elantomenoi-
hin, olisi ylijäämä luonnolliselle henkilölle 
verovapaata tuloa. Verovapaudesta säädettäi-
siin nimenomaisesti tuloverolaissa. Luonnol-
lisen henkilön pääomatuloon kuuluva ylijää-
mänpalautus olisi jäsenen veronalaista pää-
omatuloa samoin perustein kuin muukin yli-
jäämä. Vastaavasti alle 500 jäsenen osuus-
kunnasta saatu ylijäämänpalautus voisi olla 
myös jäsenen osittain veronalaista ansiotu-
loa. Tällainen muulle kuin elinkeinon tai 
maatalouden harjoittajalle maksettu ylijää-
mänpalautus ei kuitenkaan olisi osuuskunnan 
vähennyskelpoista menoa edellä kuvatuin ta-
voin. 

Kuluttajan elantomenojen vähentyminen 
hankintaosuuskunnan jäsenyyden johdosta 
 

Tiettyjen osuuskuntien tarkoituksena on 
tarjota esimerkiksi edullista sähköä, talous-
vettä ja laajakaistapalveluja jäsenilleen, jotka 
ovat pääosin kuluttajia. Tällaiset osuuskunnat 
saattavat toimia niin sanotulla omakustan-
nusperiaatteella, eli ne hinnoittelevat palve-
lunsa siten, että osuuskunnan tuotot kattavat 
sen kulut, eikä ylijäämää jää. 

Käypää hintaa alempaan hintaan tehdystä 
hankinnasta elantomenojen vähennyksenä 
syntyvä etu ei liity kuluttajan tulonhankki-
mistoimintaan. Tämän vuoksi tuloverolaissa 
ehdotetaan nimenomaisesti säädettäväksi, et-
tä veronalaista tuloa ei ole luonnollisen hen-
kilön osuuskunnasta jäsenyyden perusteella 
elantomenojen vähentymisenä saama etu, jo-
ka muodostuu ostoista käypää hintaa alem-
paan hintaan, joka ei alita osuuskunnalle 
hyödykkeiden tai palveluiden tuottamisesta 
aiheutuneita kustannuksia. 
 
Rajoitetusti verovelvollisen verotus 

Tuloverolain 9 §:ssä tarkoitetut rajoitetusti 
verovelvolliset ulkomailla asuvat luonnolliset 
henkilöt ja ulkomaiset yhteisöt maksavat tu-
lostaan veroa Suomeen, jos tulo on Suomesta 
saatua. Tuloverolain Suomesta saatuja tuloja 
koskeva 10 §:n 6 kohta sisältää nykyisin 
osuuspääoman koron. Säännöstä muutettai-
siin 33 e §:ää vastaavasti siten, että osuus-
pääoman koron käsite korvattaisiin ylijäämän 
käsitteellä. Säännös kattaisi tällöin kaikki 
osuuskunnan ylijäämän jakotavat sekä ehdo-
tetussa 33 f:ssä tarkoitetun osuuskunnan va-
paan oman pääoman rahastosta saadun varo-
jenjaon. 

Edellä esitettyjä osuuskunnan ylijäämänja-
on verotuksen muutoksia vastaavat muutok-
set ehdotetaan tehtäväksi myös lähdeverola-
kiin. Lähdeverolain 3 §:n 2 momenttia muu-
tettaisiin siten, että säännöksessä viitattaisiin 
osuuspääoman koron sijaan ylijäämään. 
Muutos tarkoittaisi, että osuuskunnan mak-
saman ylijäämän osalta olisi voimassa, mitä 
lähdeverolaissa säädetään osingosta. Vastaa-
vaa muutosta ehdotetaan lähdeverolain 3 §:n 
5 momenttiin. 
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Lähdeverolain 3 §:n 2 momenttiin esitetään 
lisättäväksi tuloverolain 33 f §:ää ja elinkei-
noverolain 6 d §:ää vastaavasti vapaan oman 
pääoman rahastosta saatu varojenjako. Muu-
tos tarkoittaisi, että vapaan oman pääoman 
rahastosta saadun varojenjaon osalta olisi 
voimassa, mitä lähdeverolaissa säädetään yli-
jäämästä, silloin kun varojenjakoa ei pidetä 
luovutuksena. Vastaavaa lisäystä ehdotetaan 
lähdeverolain 3 §:n 5 momenttiin. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Osuuskuntien ja muiden yhteisömuotoisten 
oikeushenkilöiden tuloveroprosentti lasket-
tiin vuonna vuoden 2012 alusta 26 prosentis-
ta 24,5 prosenttiin ja vuoden 2014 alusta 
20 prosenttiin. Yhteisöverokannan alennus-
ten johdosta osinkoverotukseen tehtiin vas-
taavasti muutoksia, joita on sovellettu vuo-
desta 2012 ja 2014 alkaen. Osuuskunnan jä-
senen verotuksessa sovelletaan vuonna 2014 
kuitenkin edelleen samoja säännöksiä kuin 
ennen yhteisöverokannan alentamisia. Esi-
tyksessä ehdotetut muutokset osuuskunnan 
jäsenen verotukseen tulisivat voimaan vuo-
den 2015 alussa. Osuuskunnan jäsenen vero-
tukseen esitetyt muutokset liittyvät välittö-
mästi vuoden 2014 alussa toteutettuun yhtei-
söverokannan alentamiseen, jolloin tarkoi-
tuksenmukainen vertailukohta esitysten ta-
loudellisten vaikutusten arvioinnissa on vero-
tuksen taso ilman yhteisöverokannan alenta-
mista. 

Esityksillä ei ole olennaisia tulonjakovai-
kutuksia. 
 
 
Vaikutukset julkiseen talouteen 

Seuraavassa esitetään yhteisö- ja osinkove-
rotusta koskevien muutosten vaikutukset yh-
teisö- sekä ansio- ja pääomatuloverojen tuot-
toon. Valtio, kunnat ja seurakunnat ovat yh-
teisöveron veronsaajia. Ansiotuloveron ve-
ronsaajia ovat valtio, kunnat, seurakunnat ja 
Kela. Pääomatuloveron veronsaaja on valtio. 

Hallitus on linjannut, että yhteisöveron 
tuottoon vaikuttavat veroperustemuutokset 
kompensoidaan täysimääräisesti muille ve-

ronsaajille, joten verotuottovaikutukset koh-
distuvat täysimääräisesti valtion yhteisövero-
osuuteen. Kunnille ja seurakunnille verotuot-
toon vaikuttavat veroperustemuutokset kom-
pensoidaan verontilityslaissa (532/1998) sää-
dettyjä yhteisöveron jako-osuuksia muutta-
malla. Kompensointi suoritetaan korottamal-
la kuntien ja seurakuntien jako-osuutta, kun 
veroperustemuutos vähentää verotuottoa, ja 
vastaavasti alentamalla jako-osuutta, kun ve-
roperustemuutos lisää verotuottoa. 
 
Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuuden 
rajoittaminen 
 

Osuuskunnat ovat vähentäneet ylijäämän-
palautuksia verotuksessa vuosina 2010—
2012 noin 23–25 miljoonaa euroa vuosittain. 
Vähennysten vuotuisen euromäärän trendi on 
ollut kasvava. Vuoden 2015 ylijäämänpalau-
tusten arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa 
euroa. Ylijäämänpalautuksia vähentäneet 
osuuskunnat ovat lähes yksinomaan kulutta-
jaosuuskuntia, jotka eivät voisi enää ehdotet-
tujen ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoi-
suutta koskevien säännösten voimassa ollessa 
vähentää ylijäämänpalautusta verotukses-
saan. Yhteisöveron tuoton arvioidaan lisään-
tyvän ehdotettujen säännösten johdosta 
vuonna 2015 noin 5 miljoonaa euroa. 
 
Osuuskunnasta saadun ylijäämän verotuksen 
muutokset 
 

Tuoreimmat käytettävissä olevat osuuspää-
oman korkoja koskevat tiedot ovat vuodelta 
2012. Osuuskunnat ovat vuonna 2012 mak-
saneet osuuspääoman korkoja yhteensä noin 
230 miljoonaa euroa. Yli puolet koroista, 
noin 134 miljoonaa euroa, on maksettu yhtei-
sömuotoisille oikeushenkilöille. Luonnollis-
ten henkilöiden elinkeinotoimintaan ja maa-
talouteen kuuluvia korkoja on maksettu noin 
miljoona euroa. Luonnollisten henkilöiden 
pääomatuloihin sisältyvät korot ovat olleet 
noin 86 miljoonaa euroa. Maataloudenhar-
joittajien maatalouteen liittyvät korot ovat ol-
leet noin 8 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 
osuuskuntien maksamien osuuspääoman 
korkojen yhteismäärän arvioidaan olevan 
vuoden 2012 tasolla tai hieman tätä korke-
ammalla. 
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Osuuspääoman korkoja saaneita luonnolli-
sia henkilöitä, joilla korko verotetaan pää-
omatulona, on noin 1,8 miljoonaa henkilöä, 
joista noin 1,7 miljoonaa on saanut korkoa 
alle 100 euroa. Korkoa 100—1 500 euroa 
saaneita henkilöitä on noin 100 000, ja yli 
1 500 euroa korkoa saaneita henkilöitä on al-
le 8 000. Näin ollen korkojen saajista alle 
8 000 henkilön saamat osuuspääoman korot 
ovat olleet joltain osin veronalaista tuloa, ja 
muiden lähes 1,8 miljoonan henkilön saamat 
osuuspääoman korot ovat olleet kokonaan 
verovapaita. Ehdotettujen säännösten johdos-
ta valtaosa luonnollisille henkilöille makse-
tuista osuuspääoman koroista tulisi olemaan 
25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. 
Verotuoton arvioidaan kasvavan tältä osin 
noin 7—8 miljoonaa euroa vuosittain. 

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoit-
tavia osuuspääoman korkoa saaneita luonnol-
lisia henkilöitä on noin 13 000, ja heistä yli 
90 prosenttia on saanut korkoa alle 1 500 eu-
roa. Voimassa olevien säännösten mukaan al-
le 1 500 euron osuuspääoman korko on saa-
jalleen verovapaata elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden tuloa. Ehdotettujen säännösten 
johdosta valtaosa elinkeinon- tai maatalou-
den harjoittajille maksetuista osuuspääoman 
koroista olisi 25-prosenttisesti veronalaista 
elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa. 
Tältä osin verotuottojen arvioidaan kasvavan 
vuonna 2015 alle miljoona euroa vuodessa. 
 
 
Yhteenveto ehdotusten vaikutuksesta veroker-
tymään 
 

Ehdotettujen osuuskunnan ja sen jäsenten 
verotusta koskevien muutosten arvioidaan li-
säävän vuoden 2015 verotuottoja yhteensä 
noin 10 miljoonaa euroa. Yhteisöveroprosen-
tin laskun johdosta osuuskuntien maksamia 
osuuspääoman korkoja vastaava yhteisövero-
tuottojen alentuminen on vuosittain noin 
17—18 miljoonaa euroa. Jos yhteisöveropro-
sentin lasku otetaan alentavana tekijänä 
huomioon, arvioidaan vuoden 2015 veroker-
tymän laskevan 7—8 miljoonaa euroa. 
 
 
 
 

Vaikutukset verovelvollisten kannalta 

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuuden 
rajoittaminen 

Mikä tahansa osuuskunta on voinut nykyi-
sin vähentää jäsenilleen jakamansa ylijää-
mänpalautuksen verotuksessaan, jos palautus 
on tapahtunut jäsenten ostojen tai myyntien 
perusteella. Tästä mahdollisuudesta huoli-
matta harva osuuskunta on jakanut ylijää-
mänpalautusta. Menettely on ollut käytössä 
lähinnä vain eräissä kuluttajaosuuskunnissa. 

Ehdotetut säännökset rajoittaisivat ylijää-
mänpalautuksen käyttöalaa. Jatkossa ylijää-
mänpalautus olisi osuuskunnalle vähennys-
kelpoista vain, jos palautus maksetaan jäse-
nelle, jonka elinkeinotoimintaan tai maata-
louteen jäsenyys osuuskunnassa liittyy. Tä-
män vuoksi ylijäämänpalautuksia nykyisin 
jakavat kuluttajaosuuskunnat eivät enää jat-
kossa voisi vähentää ylijäämänpalautusta ve-
rotuksessaan. Ehdotetuilla säännöksillä on 
merkitystä erityisesti tiettyjen yksittäisten 
osuuskuntien toiminnan kannalta. Osuuskun-
nat saattavat kuitenkin pystyä lieventämään 
rajoitusten vaikutuksia esimerkiksi jäsenkau-
pan hinnoittelumalleja kehittämällä. 
 
Luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen tu-
lolähteeseen kuuluva ylijäämä 
 

Ehdotetut muutokset ylijäämän saajan ve-
rotukseen kohdistuvat käytännössä lähes 
kaikkien osuuskuntien jäseniin. Poikkeukset 
koskevat lähinnä eräitä niin sanottua keski-
näistä hankintatoimintaa harjoittavia osuus-
kuntia, jotka eivät jaa jäsenilleen ylijäämää. 
Tällaisia osuuskuntia ovat esimerkiksi tietyt 
sähkö-, vesi- ja laajakaistaosuuskunnat. 

Voimassa olevien säännösten mukaan 
luonnollisen henkilön pääomatuloihin luetta-
via verovapaita korkoja saa yli 
99,5 prosenttia kaikista tällaisista koron saa-
jista. Ehdotuksen mukaan tällaisesta ylijää-
mänjaosta 25 prosenttia olisi veronalaista 
pääomatuloa 2 500 euroon saakka, ja tämän 
ylittävältä osin 85 prosenttia veronalaista 
pääomatuloa. 

Ehdotetussa mallissa ylijäämän veroaste jä-
senen verotusta tarkasteltaessa on voimassa 
oleviin säännöksiin verrattuna enimmillään 
7,5 prosenttiyksikköä suurempi. Veroaste on 
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nykysäännösten mukaan nolla, ja ehdotuksen 
mukaan 7,5 prosenttia kun saadun ylijäämän 
määrä 0—1 500 euroa. Näin ollen esimerkik-
si 100 euron ylijäämästä ei makseta voimassa 
olevien säännösten mukaan lainkaan veroa, 
mutta ehdotettujen säännösten mukaan veroa 
maksettaisiin 7,50 euroa, jos mahdollisia tu-
losta tehtäviä vähennyksiä ei oteta huomioon. 
Kun ylijäämän määrä on suurempi kuin 
1 500 euroa, on veroasteen nousu esitettyjen 
säännösten mukaan aina pienempi kuin 
7,5 prosenttiyksikköä. Ylijäämän määrän ol-
lessa noin 2 500 euroa, on verotus pienellä 
välillä enimmillään noin yhden prosenttiyk-
sikön verran kevyempää nykytilaan verrattu-

na. Esimerkiksi 2 500 euron ylijäämästä 
maksetaan veroa voimassa olevien säännös-
ten mukaan 210 euroa, ja ehdotettujen sään-
nösten mukaan 187,50 euroa. Veroaste on 
nykytilaan verrattuna hieman suurempi 3 000 
euron ylijäämän määrästä ylöspäin. Esimer-
kiksi 5 000 euron ylijäämän veroaste on noin 
kaksi prosenttiyksikköä suurempi ja 100 000 
euron ylijäämän veroaste on noin viisi pro-
senttiyksikköä suurempi nykysäännöksiin 
verrattuna. Kuviossa 1 esitetään osuuskunnan 
jäsenen veroaste eri ylijäämän tasoilla vuon-
na 2013 ja 2014 sekä ehdotetussa mallissa. 
 

 

 
 
Kuvio 1 
 

Ehdotetut muutokset ylijäämän verotuk-
seen liittyvät välittömästi vuoden 2014 alusta 
voimaan tulleeseen yhteisöveroprosentin las-
kuun, jolloin on perusteltua tarkastella myös 
ylijäämään kohdistuvaa kokonaisverorasitus-
ta. Tässä tarkastelussa otetaan huomioon se-
kä osuuskunnan voitostaan maksama yhtei-
sövero että jäsenen ylijäämästä maksama tu-
lovero. 

Esityksen mukaan ylijäämän kokonaisve-
roaste on enimmillään noin kuusi prosenttia 

(1,5 prosenttiyksikköä) suurempi, kuin vuon-
na 2013, jolloin yhteisöveroprosentti oli 24,5. 
Ylijäämään kohdistuu esityksen mukaan 
26 prosentin kokonaisverorasitus aiemman 
24,5 prosentin sijasta ylijäämän ollessa välil-
lä 0—1 500 euroa. Kun ylijäämä on suurem-
pi kuin 1 700 euroa, on ylijäämän kokonais-
verorasitus ehdotettujen säännösten mukaan 
pienempi kuin vuonna 2013. Enimmillään 
kokonaisverorasitus on ehdotuksen mukaan 
noin 16 prosenttia (noin viisi prosenttiyksik-
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köä) vuotta 2013 alempi, kun ylijäämän mää-
rä on 2 500 euroa. Kuviossa 2 esitetään yli-
jäämään kohdistuva kokonaisveroaste eri yli-

jäämän tasoilla vuonna 2013 ja 2014 sekä 
ehdotetussa mallissa. 
 

 

 
 
Kuvio 2 
 
Luonnollisen henkilön yritystuloon kuuluva 
ylijäämä 
 

Luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan 
tai maatalouden tulolähteeseen kuuluvan yli-
jäämän verotukseen ehdotetut muutokset 
kohdistuvat esimerkiksi tuottajaosuuskuntien 
jäseniin. Voimassa olevien säännösten mu-
kaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden tu-
lolähteeseen kuuluva ylijäämä on verovapaa-
ta tuloa 1 500 euroon saakka, ja tämän ylittä-
vältä osalta 70-prosenttisesti veronalaista 
elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa. 

Esityksen mukaan elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden tulolähteeseen kuuluva ylijäämä 
olisi 25-prosenttisesti veronalaista elinkeino-
toiminnan tai maatalouden tulolähteen tuloa 
2 500 euroon asti, ja tämän ylittävältä osalta 
75-prosenttisesti veronalaista elinkeinotoi-
minnan tai maatalouden tuloa. Luonnollisen 
henkilön elinkeinotulolähteen tai maatalou-
den tulolähteeseen kuuluvasta ylijäämästä 
maksettavaan veroon vaikuttaa kuitenkin 
myös elinkeinotoiminnan tai maatalouden 

muiden tulojen määrä, toimintaan liittyvä 
nettovarallisuus ja toimintaa harjoittavan 
luonnollisen henkilön muiden ansio- ja pää-
omatulojen määrä. Elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden tulolähteeseen kuuluvat osingot 
ovat aina 75-prosenttisesti veronalaista elin-
keinotoiminnan tai maatalouden tuloa. Siten 
esitettyjen muutosten johdosta elinkeinon- tai 
ammatinharjoittajan saama ylijäämä olisi 
edelleen kevyemmän verotuksen piirissä kuin 
osinko. 

Ehdotettujen muutosten johdosta ylijää-
mästä aiempaa pienempi osuus on ve-
ronalaista elinkeinotoiminnan tuloa eli vero-
tus kevenee, kun saatu ylijäämä on 2 400—
4 000 euroa. Alle 2 400 euron tai yli 4 000 
euron ylijäämästä aiempaa suurempi osuus 
on veronalaista eli tältä osin verotus kiristyy. 
Kokonaisuutena esityksen vaikutukset elin-
keinon- tai maatalouden harjoittajan saaman 
ylijäämän verotuksen tasoon ovat maltillisia. 
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Vaikutukset osuuskuntien hallinnollisiin vel-
voitteisiin 
 

Osuuskunnat jakavat nykyisin vuosittain 
ylijäämää noin 1,8 miljoonalle luonnolliselle 
henkilölle ja kuolinpesälle. Näistä tulonsaa-
jista noin 1,5 miljoonaa saa ylijäämää alle 
20 euroa vuodessa. Esityksessä ehdotetun 
osuuskunnan ylijäämänjaon verovapauden 
poiston ei tämän vuoksi arvioida merkittä-
västi lisäävän osuuskuntien ennakonpidätys-
velvollisuuteen liittyviä hallinnollisia menet-
telyitä. 

Esityksessä ehdotettuun ylijäämänpalautus-
ta koskevaan sääntelyyn liittyen on mahdol-
lista, että jäsenkaupassa syntyneen ylijäämän 
erottaminen niin sanotun vieraskaupan yli-
jäämästä aiheuttaa joissakin osuuskunnissa 
tieto- ja muiden järjestelmien kehittämistar-
peita. Esitetty sääntely ei kuitenkaan olennai-
sesti lisäisi nykyistä verotukseen liittyvää 
selvitysvelvoitetta jaetun ylijämänpalautuk-
sen vähentämistilanteessa. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ehdotetuilla muutoksilla on vaikutuksia 
Verohallinnon toimintaan ja ne lisäävät Ve-
rohallinnon menoja erityisesti muutosten to-
teuttamisen hetkellä. Ehdotetut muutokset 
aiheuttavat laajahkoja muutoksia Verohallin-
non ilmoittamisen, ennakkoperinnän, vero-
tuksen toimittamisen ja verotuslaskennan tie-
tojärjestelmiin. Muutos lisää järjestelmän 
yleistä monimutkaisuutta ja siten myös tieto-
järjestelmien ylläpitokustannuksia. Myös lo-
makkeet ja asiakasohjaus edellyttävät muu-
toksia. 
 
5  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. 

Lausuntonsa esityksestä ovat antaneet 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finans-
sialan Keskusliitto FK, Finnet-liitto ry, Kes-
kuskauppakamari , LSO Osuuskunta, maa- ja 
metsätalousministeriö, Maa- ja metsätalous-

tuottajain Keskusliitto MTK ry, Maidonjalos-
tajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry, 
Metsä Group, OP-Pohjola-ryhmä, Osuustoi-
minnan kehittäjät – Coop Finland ry, Peller-
vo-Seura ry, Suomen Osuuskauppojen Kes-
kuskunta SOK, Suomen Yrittäjät, Säästö-
pankkiliitto, Tuko Logistics Osuuskunta, Ve-
rohallinto, Veronmaksajain Keskusliitto ry, 
OTT Pauli K Mattila, professori Reijo Knuu-
tinen, professori Esko Linnakangas, profes-
sori Seppo Penttilä, professori Veikko Vahte-
ra ja professori Seppo Villa. 

Esityksessä on otettu huomioon lausunto-
kierroksella esitettyjä kannanottoja. Osuus-
kunnan verotuksessa vähennyskelpoista yli-
jäämänpalautusta koskevan säännöksen so-
veltamisedellytyksistä on poistettu vaatimus, 
jonka mukaan osuuskunnan jäsenistä kahden 
kolmasosan tulisi olla luonnollisia henkilöitä. 
Samassa yhteydessä säännöksen sovelta-
misedellytykseksi asetettua jäsenmäärää kos-
kevaa edellytystä on muutettu. Aiemmin esi-
tetystä 15 jäsenen vaatimuksesta on luovuttu, 
jonka sijaan edellytettäisiin, että osuuskun-
nan yhden jäsenen osuus osuuspääomasta ja 
äänivalta voisi olla enintään kymmenen pro-
senttia yhdessä verotusmenettelylain 31 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuulu-
vien ja siinä tarkoitettujen etuyhteydessä ole-
vien jäsenten kanssa. Ylijäämänpalautuksen 
vähennyskelpoisuuden edellytykseksi on li-
säksi asetettu saadun ylijäämänpalautuksen 
veronalaisuus saajan verotuksessa. 

Osuuskunnan vapaan oman pääoman ra-
hastosta saadun varojenjaon verotusta koske-
vaa ehdotusta on muutettu siten, että varojen-
jako voidaan verottaa luovutuksena myös sil-
loin, kun kyse on osuusmaksun palautuksesta 
osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen yhtey-
dessä. Lausuntojen perusteella on täsmennet-
ty myös esityksen sanamuotoja. 
 
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Tuloverolaki 

10 §. Suomesta saatu tulo. Pykälän 
1 momentin 6 kohdassa korvattaisiin termi 
osuuspääoman korko termillä ylijäämä. Yli-
jäämällä tarkoitettaisiin 33 e §:n sääntelyä 
vastaavasti kaikkea osuuskunnasta saatua yli-
jäämää. 

33 d §. Muita osinkotuloa koskevia sään-
nöksiä. Pykälän 2 momentin säännös kumot-
taisiin, koska vastaava sääntely sisällytettäi-
siin 33 e §:ään. 

Pykälän 4 momenttiin lisättäisiin yhteisön 
saama tuloverolain mukaan verotettava osin-
kona pidettävä vapaan oman pääoman rahas-
tosta saatu varojenjako. Osingon tapaan täl-
lainen varojenjako verotettaisiin osakeyhtiön, 
osuuskunnan, säästöpankin ja keskinäisen 
vakuutusyhtiön verotuksessa elinkeinovero-
lain osinkoa koskevien säännösten mukaan. 
Muiden yhteisöjen verotuksessa osinkona pi-
dettävä varojenjako olisi kokonaan ve-
ronalaista tuloa. Lisäyksellä selvennettäisiin 
vapaan oman pääoman rahastosta saadun va-
rojenjaon verotusta koskevaa sääntelyä. 

Lakiin lisättäisiin 33 e §:n edelle uusi vä-
liotsikko Osuuskunnasta saatu ylijäämä ja 
muu varojenjako. 

33 e §. Osuuskunnasta saatu ylijäämä. Uu-
dessa 33 e §:ssä säädettäisiin osuuskunnasta 
saadun ylijäämän verotuksesta. Pykälän 
1 momentin mukaan osuuskunnasta saadulla 
ylijäämällä tarkoitettaisiin osuuskuntalain 
16 luvun 1 pykälän 1 kohdassa tarkoitettua 
ylijäämänjakoa. 

Pykälän 2 momentin mukaan julkisesti no-
teeratusta osuuskunnasta saadusta ylijäämäs-
tä 85 prosenttia olisi pääomatuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa. Julkisesti 
noteeratun osuuskunnan määritelmä vastaisi 
33 a §:ssä omaksuttua julkisesti noteeratun 
yhtiön määritelmää. 

Pykälän 3 ja 4 momenteissa säädettäisiin 
muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saadun ylijäämän verotuksesta. Py-
kälän 3 momentti sisältäisi sääntelyn pää-
säännön, jonka mukaan tällaisesta ylijäämäs-
tä 25 prosenttia olisi pääomatuloa ja 

75 prosenttia verovapaata tuloa 2 500 euroon 
saakka. Verovelvollisen eri osuuskunnista 
saamat ylijäämät laskettaisiin yhteen 2 500 
euron rajan täyttymistä tarkasteltaessa. Siltä 
osin kuin ylijäämän määrä ylittää 2 500 eu-
roa, ylijäämästä 85 prosenttia on pääomatu-
loa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Ny-
kyisen sääntelyn tapaan 2 500 euron osa 
kohdistuisi ensisijaisesti verovelvollisen 
henkilökohtaiseen tuloon ja sen jälkeen maa-
talouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon 
tässä järjestyksessä. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi poikkeuksen 
3 momentissa säädettyyn pääsääntöön. Poik-
keussäännöstä sovellettaisiin ylijäämään, jo-
ka on saatu osuuskunnasta, jossa on ylijää-
män jaosta päättämistä edeltävän tilikauden 
lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jä-
sentä. Tämän edellytyksen täyttymistä arvioi-
taessa otettaisiin huomioon vain ne jäsenet, 
joiden osuusmaksu on kokonaan maksettu. 
Säännöksen mukaan tällaisesta osuuskunnas-
ta saadusta ylijäämästä 75 prosenttia olisi an-
siotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa, 
jos tästä osuuskunnasta saatu ylijäämä ylittää 
määrän, joka vastaa tulonsaajan omistamista 
osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta 
päättämistä edeltävän tilikauden lopussa 
osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle 
määrälle laskettua kahdeksan prosentin vuo-
tuista tuottoa. Edellä 3 momentissa tarkoitet-
tu 2 500 euron raja ei soveltuisi poikkeus-
säännöstä sovellettaessa siltä osin kuin yli-
jäämä olisi 4 momentin nojalla ansiotuloa. 
Jos alle 500 jäsenen osuuskunnasta saatu yli-
jäämä ei ylittäisi yhteenlasketuille merkintä-
hinnoille laskettua kahdeksan prosentin vuo-
tuista tuottoa, olisi ylijäämä pääomatuloa 
3 momentissa tarkoitetuin perustein. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin yhtei-
söjen saamasta tuloverolain mukaan verotet-
tavasta ylijäämästä. Osakeyhtiön, osuuskun-
nan, säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyh-
tiön saaman ylijäämän verotuksessa sovellet-
taisiin elinkeinoverolain sääntelyä. Muun yh-
teisön saama ylijäämä olisi kokonaan ve-
ronalaista tuloa. Vastaava sääntely sisältyy 
nykyisin 33 d §:n 2 ja 4 momentteihin. 

Pykälän 6 momentin mukaan ylijäämän ve-
rotusta koskevaa sääntelyä sovellettaisiin 
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myös kotimaisen säästöpankin kantarahasto-
osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksa-
maan voitto-osuuteen ja korkoon sekä keski-
näisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyk-
sen maksamaan takuupääoman korkoon. 

Pykälän 7 momentissa viitataan tulovero-
lain säännöksiin. Sen mukaisesti eräitä osin-
kotuloa koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
vastaavasti ylijäämään. 

Yhtymän saama ylijäämä sisältyisi 16 §:n 
3 momentin mukaisesti elinkeinoyhtymän 
elinkeinotuloa ja maatalouden tuloa lasketta-
essa kokonaan tähän tuloon ja yhtymän 
osakkaiden tulona verotettavaksi jaetuista 
osuuksista vähennetään ylijäämän verovapaa 
osa. Lisäksi 16 §:n 4 momentin mukaisesti 
elinkeinoyhtymän muuta tuloa laskettaessa ei 
otettaisi huomioon yhtymän saamaa ylijää-
mää. Ylijäämä jaettaisiin verotettavaksi 
osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, 
jotka heillä on yhtymän tuloon. 

Lain 22 §:n 1 momentissa määritellään 
yleishyödyllinen yhteisö. Ehdotetun pykälä-
viittauksen johdosta momentin 3 kohdassa 
tarkoitetussa yleishyödyllisen yhteisön mää-
ritelmässä ylijäämä rinnastuisi osinkoon. 

Osinkotuloon liittyviä menoja vastaavasti 
myös ylijäämän hankkimisesta johtuneet me-
not olisivat verotuksessa 31 §:n 4 momentin 
mukaisesti vähennyskelpoisia sen estämättä, 
että tulo on osittain verovapaata. 

Ylijäämään sovellettaisiin vastaavasti mitä 
31 §:n 5 momentissa ja 33 d §:n 
2 momentissa säädetään osingosta ja si-
jaisosingosta.  

Ylijäämä olisi 32 §:ssä tarkoitettua ve-
ronalaista pääomatuloa siten kuin siitä erik-
seen säädetään. 

Ylijäämään sovellettaisiin vastaavasti kuin 
osinkoon 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua 
työpanososinkoa koskevaa sääntelyä. 

Osuuskunnasta saatu verotusmenettelystä 
annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu peitelty 
osinko olisi veronalaista tuloa siten kuin 
33 d §:n 1 momentissa säädetään. 

Ylijäämään sovellettaisiin mitä 34 a §:n 
6 momentissa säädetään pitkäaikaissäästä-
missopimuksen mukaisesti sijoitetuille va-
roille kertyneistä osinkotuloista. 

Pääomatuloista voidaan 58 §:n 1 momentin 
mukaisesti vähentää tulonhankkimisvelan 

korot myös silloin, kun velka kohdistuu yli-
jäämään hankkimiseen. 

Lain 62 §:n mukaisesti jaettavasta yritystu-
losta ja yhtymän osakkaan tulo-osuudesta 
olisi ansiotuloa myös osuus ylijäämästä siten 
kuin pykälässä mainittujen tuloverolain 
säännösten nojalla säädetään. 

33 f §. Osuuskunnasta saatu varojenjako 
vapaan oman pääoman rahastosta. Uudessa 
33 f §:ssä säädettäisiin osuuskunnasta saadun 
ylijäämän verotusta koskevien säännösten 
soveltamisesta myös osuuskunnasta saatuun 
varojenjakoon. Varojenjaolla tarkoitettaisiin 
osuuskuntalain 16 luvun 1 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pää-
oman rahastosta. Sääntely vastaisi osinkove-
rotuksessa sovellettuja varojenjakoa koskevia 
säännöksiä. 

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saa-
tuun varojenjakoon sovellettaisiin 
3 momentissa säädettyä poikkeusta lukuun 
ottamatta aina ylijäämää koskevaa sääntelyä. 
Myös muusta kuin julkisesti noteeratusta 
osuuskunnasta saadun varojenjaon verotus 
ylijäämänä olisi pääsääntö. Muusta kuin jul-
kisesti noteeratusta osuuskunnasta saatua va-
rojenjakoa voitaisiin kuitenkin käsitellä vero-
tuksessa luovutuksena, jos 45 a §:ssä sääde-
tyt edellytykset täyttyvät. Varojenjakoa käsi-
teltäisiin luovutuksena siltä osin kuin jaossa 
palautettava määrä vastaa yhtiöön tehdyn 
pääomansijoituksen määrää ja asiassa esite-
tään luotettava selvitys siitä, että jaossa saa-
dut varat ovat tällaisia pääomansijoituksia. 
Kyseeseen tulisivat lähinnä osuuksista mak-
setut merkintähinnat sekä muut oman pää-
oman sijoitukset. Lisäksi edellytettäisiin 
45 a §:ssä säädetyllä tavalla, että pääomansi-
joituksen tekemisestä on varoja jaettaessa ku-
lunut enintään kymmenen vuotta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poik-
keuksesta varojenjaon käsittelyyn ylijäämänä 
ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luovu-
tuksena. Poikkeus koskisi sekä julkisesti no-
teeratusta että noteeraamattomasta osuus-
kunnasta saatua varojenjakoa. Vapaan oman 
pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon 
muodossa saatu osuusmaksun palautus käsi-
teltäisiin verotuksessa luovutuksena, kun pa-
lautus tapahtuu osuuskunnan jäsenyydestä 
eroamisen yhteydessä. Osuusmaksun palau-
tusta käsiteltäisiin luovutuksena siltä osin 
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kuin jaossa palautettava määrä vastaa mak-
settua osuusmaksua. 

Varojenjaossa saadun luovutusvoiton mää-
rä laskettaisiin vastaavasti kuin 46 a §:ssä 
säädetään osakeyhtiöstä saadun varojenjaon 
osalta. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ylijää-
mänä pidettävästä vapaan oman pääoman ra-
hastosta saadusta varojenjaosta yhteisöjen 
verotuksessa. Ylijäämän tapaan tällainen va-
rojenjako verotettaisiin osakeyhtiön, osuus-
kunnan, säästöpankin ja keskinäisen vakuu-
tusyhtiön verotuksessa elinkeinoverolain yli-
jäämää koskevien säännösten mukaan. Mui-
den yhteisöjen verotuksessa ylijäämänä pi-
dettävä varojenjako olisi kokonaan ve-
ronalaista tuloa. 

33 g §. Ulkomaisesta osuuskunnasta saatu 
ylijäämä. Uudessa 33g §:ssä säädettäisiin ul-
komaisesta osuuskunnasta saatu ylijäämä tie-
tyin edellytyksin verotettavaksi, kuten koti-
maisesta osuuskunnasta saatu ylijäämä. 

Pykälän mukaan 33 e ja 33 f §:ää sovellet-
taisiin emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoite-
tuilta osuuskunnilta saatuun ylijäämään. Li-
säksi säännöksiä sovellettaisiin muilta ulko-
maisilta osuuskunnilta saatuun ylijäämään, 
jos osuuskunta on muu ETA-valtiossa asuva 
osuuskunta kuin emo-tytäryhtiödirektiivissä 
tarkoitettu yhtiö tai osuuskunta, jonka asuin-
valtion kanssa Suomella on kansainvälisen 
kaksinkertaisen verotuksen poistamista kos-
keva sopimus, jota sovelletaan osuuskunnan 
jakamaan ylijäämään. Säännösten soveltami-
nen tällaiseen ylijäämään edellyttäisi, että 
ylijäämää jakava osuuskunta suorittaa tulos-
ta, josta ylijäämä jaetaan, veroa vähintään 
kymmenen prosenttia. Edellytys ei täyttyisi, 
jos ylijäämää jakava osuuskunta ei ole itse-
näinen verovelvollinen tai osuuskunta on ve-
rovapaa tai sillä on mahdollisuus verotuksel-
lisen asuinvaltionsa lainsäädännön perusteel-
la valita verovapaus. Veron vähimmäismää-
rän tarkastelu tapahtuisi ylijäämää jakavan 
osuuskunnan verotuksessa sovellettua nimel-
listä verokantaa tarkastelemalla. 

Muiden kuin emo-tytäryhtiödirektiivissä 
tarkoitettujen ETA-valtioissa asuvien osuus-
kuntien osalta edellytettäisiin lisäksi, että yli-
jäämää jakavan osuuskunnan verotuksellinen 
asuinvaltio on jokin ETA-valtio. Edellytys ei 
täyttyisi, jos verotuksellinen asuinvaltio olisi 

ETA-valtion ja ulkopuolisen valtion välisen 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tehdyn sopimuksen mukaan muu valtio kuin 
ETA-valtio. 

Muusta kuin edellä mainitut edellytykset 
täyttävästä osuuskunnasta saatu ylijäämä oli-
si kokonaan veronalaista tuloa. 

53 §. Eräät verovapaat pääomatulot. 
Säännökseen lisättäisiin uusi 9 ja 10 kohta, 
jossa säädettäisiin luonnollisen henkilön 
osuuskunnasta saaman elantomenoihin liitty-
vän edun verovapaudesta. Elantomenoina pi-
detään muun muassa kodin hoidosta aiheutu-
neita sekä muita 31 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettuja elantomenoja. 

Pykälän 9 kohdassa säädettäisiin kuluttajan 
osuuskunnasta jäsenyyden perusteella mark-
kinahintaa alempaan hintaan tehtyinä ostoina 
saatu etu verovapaaksi tuloksi. Verovapaan 
edun enimmäismäärä olisi hyödykkeen tai 
palvelun markkinahinnan ja osuuskunnalle 
sen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten 
erotus. Säännöksen soveltaminen edellyttäisi, 
että etu muodostuu luonnollisen henkilön 
elantomenojen vähentymisestä. 

Pykälän 10 kohdassa säädettäisiin kulutta-
jan niin sanotusta kuluttajaosuuskunnasta 
saama ylijäämänpalautus verovapaaksi tulok-
si. Ylijäämänpalautuksella tarkoitettaisiin yli-
jäämää, jonka osuuskunta on jakanut osuus-
kunnan palvelujen käytön suhteessa. Sään-
nöksen soveltaminen edellyttäisi, että ylijää-
mä on muodostunut tulonsaajan elantome-
noihin liittyvistä ostoista. 
 
1.2 Laki elinkeinotulon verottamisesta 

6 a §. Pykälän 5 momentin säännös kumot-
taisiin, koska vastaava sääntely sisällytettäi-
siin 6 d §:ään. 

Pykälän 6 momentista poistettaisiin viittaus 
kumottuun 5 momenttiin sekä viittaus tulove-
rolain 33 d §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
suorituksiin, koska vastaava sääntely sisälly-
tettäisiin 6 d §:ään. 

6 d §. Uudessa 6 d §:ssä säädettäisiin 
osuuskunnasta saadun ylijäämän verotukses-
ta. Pykälän 1 momentin mukaan osuuskun-
nasta saadulla ylijäämällä tarkoitettaisiin 
osuuskuntalain 16 luvun 1 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettua ylijäämänjakoa, ylijäämänpalau-
tusta lukuun ottamatta. 
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Pykälän 2 momentin mukaan luonnollisen 
henkilön tai kuolinpesän julkisesti noteera-
tusta osuuskunnasta saamasta ylijäämästä 
85 prosenttia olisi veronalaista tuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa. Julkisesti 
noteeratun osuuskunnan määritelmä vastaisi 
33 a §:ssä tarkoitettua julkisesti noteeratun 
yhtiön määritelmää. 

Pykälän 3 momentin mukaan luonnollisen 
henkilön tai kuolinpesän muusta kuin julki-
sesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta yli-
jäämästä 25 prosenttia olisi veronalaista tuloa 
ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 2 500 eu-
roon saakka. Sääntelyä sovellettaisiin kuiten-
kin vain siltä osin kuin toisiin tulolähteisiin 
kuuluvat yhteenlasketut ylijäämät eivät ylitä 
2 500 euroa. Ylijäämän huojennettu 2 500 
euron osa kohdistettaisiin ehdotetun tulove-
rolain 33 e §:n 3 momentin mukaan ensin ve-
rovelvollisen henkilökohtaisen tuloon, sen 
jälkeen maatalouden tuloon ja lopuksi elin-
keinotoiminnan tuloon. Siltä osin kuin yli-
jäämien määrä ylittää 2 500 euroa, 
75 prosenttia niistä olisi veronalaista tuloa ja 
25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Pykälän 4 momentin mukaan yhteisön 
saamaan ylijäämään sovelletaan vastaavasti, 
mitä 6 a §:ssä säädetään osingosta. Ylijää-
män verotuksessa poiketaan kuitenkin 6 a §:n 
3 momentissa säädetystä omistusosuusrajaa 
koskevasta sääntelystä. Ylijäämän verotuk-
sessa omistusosuus lasketaan sekä osuuskun-
nan osuuspääoman että osakepääoman perus-
teella. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
osuuskunnasta saatu 18 §:n 4 momentissa 
tarkoitettu osuuskunnalle vähennyskelpoinen 
ylijäämänpalautus olisi elinkeinotulon läh-
teessä aina kokonaan veronalaista tuloa. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin ylijää-
män verotusta koskevien säännösten sovel-
tamisesta myös osuuskuntalain 16 luvun 
1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun varojenjakoon 
vapaan oman pääoman rahastosta. Sääntely 
vastaisi osinkoverotuksessa sovellettuja varo-
jenjakoa koskevia säännöksiä. Varojenjaon 
verotus ylijäämänä olisi pääsääntö. Pääsään-
nöstä poiketen tällaista varojenjakoa voitai-
siin kuitenkin käsitellä verotuksessa luovu-
tuksena 6 c §:ssä säädetyin edellytyksin. Va-
rojenjakoa voitaisiin käsitellä luovutuksena 
myös silloin, kun kyse on osuusmaksun pa-

lautuksesta ja palautus tapahtuu osuuskunnan 
jäsenyydestä eroamisen yhteydessä. Osuus-
maksun palautusta käsiteltäisiin luovutukse-
na siltä osin kuin jaossa palautettava määrä 
vastaa maksettua osuusmaksua. 

Pykälän 7 momentin mukaan ylijäämän ve-
rotusta koskevaa sääntelyä sovellettaisiin 
myös kotimaisen säästöpankin kantarahasto-
osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksa-
maan voitto-osuuteen ja korkoon sekä keski-
näisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyk-
sen maksamaan takuupääoman korkoon. 

18 §. Pykälän 1 momentin 1 kohdasta pois-
tettaisiin osuuskunnan jäsenilleen näiden os-
tojen ja myyntien perusteella jakaman yli-
jäämänpalautuksen vähennyskelpoisuutta 
koskeva säännös, koska ylijäämänpalautuk-
sen vähennyskelpoisuutta sääntely sisällytet-
täisiin pykälään lisättävään 4 momenttiin. 

Uudessa 4 momentissa, jossa säädettäisiin 
osuuskunnan jäsenilleen jakaman ylijäämän-
palautuksen vähennyskelpoisuudesta. Sään-
nös koskisi vain muita kuin julkisesti notee-
rattuja osuuskuntia. Nämä voisivat verotuk-
sessaan vähentää jäsenilleen jakamansa yli-
jäämänpalautuksen siltä osin kuin momentis-
sa säädetyt edellytykset täyttyvät. Ylijää-
mänpalautus olisi vähennyskelpoinen vain 
siltä osin, kuin se jaetaan elinkeinotoimintaa 
tai maataloutta harjoittavalle osuuskunnan jä-
senelle. Tällainen osuuskunnan jäsen voisi 
olla luonnollinen henkilö, yhtymä tai yhteisö. 

Momentin 1 kohdan mukaan säännös kos-
kisi vain avoimina pidettäviä osuuskuntia. 
Avoimella osuuskunnalla tarkoitettaisiin 
osuuskuntia, joiden jäsenmäärä on vaihtuva 
ja rajoittamaton. Lisäksi edellytettäisiin, että 
osuuskunnan toiminta muodostuu jäsenten 
elinkeinoa tai maataloutta tukevasta taloudel-
lisesta toiminnasta, ja että jäsenet käyttävät 
hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. 
Osuuskunnan toiminnan tulisi perustua jäsen-
ten elinkeino- tai maataloustoiminnan tarpei-
siin. Edellytys täyttyisi, jos lukumääräisesti 
pääosa jäsenistä osallistuu aktiivisesti osuus-
kunnan toiminnan ohjaamiseen ja jos osuus-
kunnan toiminnassa toteutetaan jäsenten tar-
peita ja taloudellista etua. Osuuskunta voisi 
järjestää jäsenilleen tarjoamansa palvelut 
myös tytäryhtiönsä avulla. Säännöksessä tar-
koitettaisiin perinteisenä pidettävää osuus-
kuntaa, jonka keskeinen toiminta muodostuu 
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jäsenten harjoittaman elinkeino- tai maatalo-
ustoiminnan tukemista. 

Momentin 2 kohdassa edellytettäisiin ny-
kyiseen tapaan, että ylijäämää palautetaan 
kaikille jäsenille näiden ostojen tai myyntien 
suhteessa. 

Momentin 3 kohdan mukaan säännöksen 
soveltaminen edellyttäisi lisäksi, että määrä-
ysvalta osuuskunnassa olisi jäsenillä. Edelly-
tys täyttyisi, jos jäsenillä on osuuskunnan 
kokouksessa äänten enemmistö. 

Momentin 4 kohdan mukaan osuuskunta 
voisi vähentää vain sellaisen ylijäämänpalau-
tuksen, joka on syntynyt jäsenkaupasta tili-
kauden aikana. 

Momentin 5 kohdan mukaan säännöksen 
soveltaminen edellyttäisi, että osuuskunnan 
yhden jäsenen osuus osuuspääomasta ja ää-
nivalta voisi olla enintään kymmenen pro-
senttia yhdessä verotusmenettelylain 31 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuulu-
vien ja siinä tarkoitettujen etuyhteydessä ole-
vien jäsenten kanssa. Jäsenet voivat olla 
luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. 

Momentin 6 kohdan mukaan säännöksen 
soveltaminen edellyttäisi, että ylijäämänpa-
lautus olisi sen saajalle veronalaista tuloa. 
Lisäksi edellytettäisiin, että veron määrä olisi 
vähintään kymmenen prosenttia. Veron vä-
himmäismäärän tarkastelu tapahtuisi tavalli-
sesti ylijäämänpalautuksen saavan verovel-
vollisen verotuksessa sovellettua nimellistä 
verokantaa tarkastelemalla. Edellytys ei täyt-
tyisi, jos ylijäämää saava yhteisö ei ole itse-
näinen verovelvollinen tai yhteisö on vero-
vapaa tai sillä on mahdollisuus verotukselli-
sen asuinvaltionsa lainsäädännön perusteella 
valita verovapaus tai merkittävästi huojennet-
tu verotus. 
 
1.3 Maatilatalouden tuloverolaki 

5 §. Pykälän 1 momentin 14 kohdassa sää-
dettäisiin osuuskunnasta saadun ylijäämän 
verotuksesta lukuun ottamatta osuuskunnasta 
saatua ylijäämänpalautusta, josta säädettäi-
siin uudessa 17 kohdassa. Ylijäämällä tarkoi-
tettaisiin osuuskuntalain 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua ylijäämäjakoa, yli-
jäämänpalautusta lukuun ottamatta. 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saadusta ylijäämästä 25 prosenttia 

olisi maatalouden veronalaista tuloa ja 
75 prosenttia verovapaata tuloa 2 500 euroon 
saakka. Sääntelyä sovellettaisiin kuitenkin 
vain siltä osin kuin henkilökohtaiseen tuloon 
kuuluvat ylijäämät eivät ylitä 2 500 euroa. 
Ylijäämän huojennettu 2 500 euron osa koh-
distettaisiin ehdotetun tuloverolain 33 e §:n 
3 momentin mukaan ensin verovelvollisen 
henkilökohtaisen tuloon, sen jälkeen maata-
louden tuloon ja lopuksi elinkeinotoiminnan 
tuloon. Siltä osin kuin ylijäämien määrä ylit-
tää 2 500 euroa, muusta kuin julkisesti notee-
ratusta osuuskunnasta saaduista ylijäämistä 
75 prosenttia olisi veronalaista tuloa ja 
25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saa-
dusta ylijäämästä 85 prosenttia olisi maata-
louden verovuoden veronalaista tuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa. 

Pykälään lisättäisiin uusi 16 kohta, jossa 
säädettäisiin ylijäämän verotusta koskevien 
säännösten soveltamisesta myös osuuskunta-
lain 16 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun 
varojenjakoon vapaan oman pääoman rahas-
tosta. Sääntely vastaisi osinkoverotuksessa 
sovellettuja varojenjakoa koskevia säännök-
siä. Varojenjaon verotus ylijäämänä olisi 
pääsääntö. Pääsäännöstä poiketen tällaista 
varojenjakoa voitaisiin kuitenkin käsitellä ve-
rotuksessa luovutuksena tuloverolain 45 a ja 
46 a §:ssä säädetyin tavoin. Varojenjakoa 
voitaisiin käsitellä luovutuksena myös sil-
loin, kun kyse on osuusmaksun palautuksesta 
osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen yhtey-
dessä. Osuusmaksun palautusta käsiteltäisiin 
luovutuksena siltä osin kuin jaossa palautet-
tava määrä vastaa maksettua osuusmaksua. 

Pykälään lisättäisiin uusi 17 kohta, jossa 
säädettäisiin, että osuuskunnasta saatu elin-
keinoverolain 18 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tu osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijää-
mänpalautus olisi maatalouden tulolähteessä 
aina kokonaan veronalaista tuloa. 
 
 
1.4 Laki rajoitetusti verovelvollisen tu-

lon verottamisesta 

3 §. Pykälän 2 momenttiin sisältyvä osuus-
pääoman koron käsite korvattaisiin osuus-
kunnasta saadun ylijäämän käsitteellä. Mo-
menttiin lisättäisiin viittaus tuloverolain 
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33 e §:ssä ja elinkeinoverolain 6 d §:ssä tar-
koitettuun ylijäämän käsitteeseen. 

Momenttiin lisättäisiin edellä ehdotettujen 
tuloverolain 33 f §:n ja elinkeinoverolain 
6 d §:n sääntelyä vastaavasti vapaan oman 
pääoman rahastosta saatu osinkona tai yli-
jäämänä pidettävä varojenjako. Vapaan oman 
pääoman rahastosta saadun varojenjaon osal-
ta olisi voimassa, mitä lähdeverolaissa sääde-
tään osingosta tai ylijäämästä silloin, kun va-
rojenjakoa ei pidetä luovutuksena. 

Pykälän 5 momenttiin tehtäisiin vastaavat 
muutokset kuin 3 momenttiin. 
 
1.5 Sairausvakuutuslaki 

18 luku Sairausvakuutusrahasto ja 
 vakuutusmaksut 

 
14 §. Sairausvakuutuksen sairaanhoito-

maksun maksuperuste. 18 luvun 14 §:n 
2 momentin 9 kohtaan lisättäisiin osuuskun-

nasta saatua ylijäämän ansiotulo-osuutta kos-
keva säännös, jonka nojalla osuuskunnasta 
saadun ylijäämän ansiotulo-osuus olisi vas-
taavassa asemassa sairaanhoitomaksun mak-
superustetta määritettäessä kuin osakeyhtiös-
tä saadun osingon ansiotulo-osuus. 
 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
2015 alusta. Tuloverolain, elinkeinoverolain 
ja maatilatalouden tuloverolain muuttamista 
koskevia lakeja sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran vuodelta 2015 toimitettavassa vero-
tuksessa. Lähdeverolain muuttamista koske-
vaa lakia sovellettaisiin tuloon, joka saadaan 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 33 d §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

716/2004, 
muutetaan 10 §:n 1 momentin 6 kohta, 33 d §:n 4 momentti ja 53 §:n 1 momentin 8 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 1 momentin 6 kohta ja 33 d §:n 4 momentti laissa 716/2004 se-
kä 53 §:n 1 momentin 8 kohta laissa 896/2001, ja 

lisätään lakiin uusi 33 e, 33 f ja 33 g § sekä niiden edelle uusi väliotsikko ja 53 §:ään, sellai-
sena kuin se on osaksi laeissa 1465/1994, 896/2001 ja 716/2004, uusi 9 ja 10 kohta seuraavas-
ti: 
 

10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) osinko, osuuskunnasta saatu ylijäämä ja 
muu niihin rinnastettava tulo, joka on saatu 
suomalaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta 
tai muulta yhteisöltä, sekä osuus suomalaisen 
yhtymän tuloon; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

33 d § 

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 

keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän lain 
mukaan verotettava osinko ja osinkona pidet-
tävä vapaan oman pääoman rahastosta saatu 
varojenjako on veronalaista tuloa siten kuin 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
6 a ja 6 c §:ssä säädetään. Muun yhteisön 
saama tämän lain mukaan verotettava osinko 
ja osinkona pidettävä vapaan oman pääoman 
rahastosta saatu varojenjako on kokonaan ve-
ronalaista tuloa. 

 
Osuuskunnasta saatu ylijäämä ja muu varo-

jenjako 

33 e § 

Osuuskunnasta saatu ylijäämä 

Osuuskunnasta saadulla ylijäämällä tarkoi-
tetaan osuuspääoman korkoa ja muuta 
osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua osuuskunnan jakamaa 
ylijäämää. 

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saa-
dusta ylijäämästä 85 prosenttia on ve-
ronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia vero-
vapaata tuloa. Osuuskunta on julkisesti no-
teerattu, kun sen osuus tai osake on ylijää-
mänjaosta päätettäessä kaupankäynnin koh-
teena 33 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla. 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saadusta ylijäämästä 25 prosenttia 
on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia 
verovapaata tuloa 2 500 euroon saakka, jollei 
4 momentissa säädetystä muuta johdu. Siltä 
osin kuin verovelvollisen saaman ylijäämän 
määrä ylittää 2 500 euroa, ylijäämästä 
85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 
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15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos saatu yli-
jäämä on elinkeinotoiminnan tai maatalouden 
tuloa, 2 500 euron osan katsotaan kohdistu-
van henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden 
tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä jär-
jestyksessä. 

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, osuuskunnasta, jossa on ylijäämän jaos-
ta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa 
alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, 
saadusta ylijäämästä 75 prosenttia on ve-
ronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verova-
paata tuloa siltä osin kuin tästä osuuskunnas-
ta saatu ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa 
kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vero-
velvollisen kaikista kyseisen osuuskunnan 
osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta 
päättämistä edeltävän tilikauden lopussa 
osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle 
määrälle. 

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän lain 
mukaan verotettava ylijäämä on veronalaista 
tuloa siten kuin elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 6 d §:ssä säädetään. Muun yh-
teisön saama tämän lain mukaan verotettava 
ylijäämä on kokonaan veronalaista tuloa. 

Tämän lain ylijäämää koskevia säännöksiä 
sovelletaan lisäksi kotimaisen säästöpankin 
kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoituk-
selle maksamaan voitto-osuuteen ja korkoon 
sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuu-
tusyhdistyksen maksaman takuupääoman 
korkoon. 

Ylijäämään sovelletaan, mitä osinkotulosta 
säädetään 16 §:n 3 ja 4 momentissa, 22 §:n 
1 momentin 3 kohdassa, 31 §:n 4 ja 
5 momentissa, 32 §:ssä, 33 b §:n 
3 momentissa, 33 d §:n 1 momentissa, 
34 a §:n 6 momentissa, 58 §:ssä ja 62 §:ssä. 
 

33 f § 

Osuuskunnasta saatu varojenjako vapaan 
oman pääoman rahastosta 

Osuuskunnasta saatua osuuskuntalain 
16 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua varo-
jenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta 
pidetään osuuskunnasta saatuna ylijäämänä 
ja siihen sovelletaan, mitä 33 e §:ssä sääde-
tään. 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saatua varojenjakoa vapaan oman 
pääoman rahastosta pidetään veronalaisena 
luovutuksena 45 a §:ssä säädetyin edellytyk-
sin ja luovutusvoitto lasketaan 46 a §:ssä 
säädetyllä tavalla.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen 
yhteydessä osuusmaksun palautuksen sijaan 
saatua varojenjakoa vapaan oman pääoman 
rahastosta pidetään veronalaisena luovutuk-
sena siltä osin kuin suoritus vastaa maksettua 
osuusmaksua. Luovutusvoitto lasketaan täl-
löin 46 a §:ssä säädetyllä tavalla.  

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän lain 
mukaan verotettava ylijäämänä pidettävä va-
paan oman pääoman rahastosta saatu varo-
jenjako on veronalaista tuloa siten kuin elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 6 d 
§:ssä säädetään. Muun yhteisön saama tämän 
lain mukaan verotettava ylijäämänä pidettävä 
vapaan oman pääoman rahastosta saatu varo-
jenjako on kokonaan veronalaista tuloa. 
 

33 g § 

Ulkomaisesta osuuskunnasta saatu ylijäämä 

Mitä ylijäämästä ja varojenjaosta säädetään 
33 e ja 33 f §:ssä, sovelletaan vastaavaan ul-
komaisesta osuuskunnasta saatuun suorituk-
seen, jos osuuskunta täyttää 33 c §:n 1 ja 
2 momenteissa tarkoitetut edellytykset. 
Muusta ulkomaisesta osuuskunnasta saatu 
ylijäämä tai varojenjako on kokonaan ve-
ronalaista tuloa. 
 
 

53 § 

Eräät verovapaat pääomatulot 

Veronalaista tuloa ei ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesäl-
le muuhun kuin tulonhankkimistoimintaan 
liittyvien valuuttakurssivoittojen yhteismäärä 
enintään 500 euroon asti vuodessa; 

9) luonnollisen henkilön osuuskunnasta jä-
senyyden perusteella elantomenojen vähen-
tymisenä saama etu, joka muodostuu ostoista 



 HE 130/2014 vp  
  

 

36 

käypää hintaa alempaan hintaan, joka ei alita 
osuuskunnalle hyödykkeiden tai palveluiden 
tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia; 

10) luonnollisen henkilön osuuskunnasta 
ostojensa suhteessa saama ylijäämänpalautus 
siltä osin kuin palautettava ylijäämä on muo-

dostunut palautuksen saajan elantomenoihin 
liittyvistä ostoista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. 
————— 

 



 HE 130/2014 vp  
  

 

37

 
 

2. 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n 5 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 1238/2013,  
muutetaan 6 a §:n 6 momentti ja 18 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 6 a §:n 

6 momentti laissa 1238/2013, sekä 
lisätään lakiin uusi 6 d § ja 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 71/1983, 

1539/1992, 717/2004, 1077/2008 ja 776/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saamasta osingosta 75 prosenttia on ve-
ronalaista tuloa. Luonnollisen henkilön tai 
kuolinpesän julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saamasta osingosta on 85 prosenttia ve-
ronalaista tuloa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 d § 
Osuuskunnasta saadulla ylijäämällä tarkoi-

tetaan osuuspääoman korkoa ja muuta 
osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua osuuskunnan jakamaa 
ylijäämää 5 momentissa tarkoitettua ylijää-
mänpalautusta lukuun ottamatta. 

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän jul-
kisesti noteeratusta osuuskunnasta saamasta 
ylijäämästä on 85 prosenttia veronalaista tu-
loa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. 
Osuuskunta on julkisesti noteerattu, kun sen 
osuus tai osake on ylijäämänjaosta päätettä-
essä kaupankäynnin kohteena 33 a §:n 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saamasta ylijäämästä 25 prosenttia 
on veronalaista tuloa ja 75 prosenttia on ve-
rovapaata tuloa 2 500 euroon saakka siltä 
osin kuin verovelvollisen henkilökohtaiseen 
pääomatuloon tai maatalouden tuloon kuulu-
va tällainen ylijäämä ei ylitä 2 500 euroa. 
Ylijäämästä, joka ylittää 2 500 euroa, on 

75 prosenttia veronalaista tuloa ja 25 prosent-
tia verovapaata tuloa. 

Yhteisön saamaan ylijäämään sovelletaan, 
mitä 6 a §:ssä säädetään osingosta kuitenkin 
niin, että 6 a §:n 3 momentissa tarkoitettua 
omistusosuutta laskettaessa otetaan huomi-
oon verovelvollisen omistusosuus osuuskun-
nan osuuspääomasta ja osakepääomasta. 

Osuuskunnasta saatu 18 §:n 4 momentissa 
tarkoitettu osuuskunnalle vähennyskelpoinen 
ylijäämänpalautus on kokonaan veronalaista 
tuloa. 

Tuloverolain 33 f §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun ylijäämänä pidettävään vapaan oman 
pääoman rahastosta saatuun varojenjakoon 
sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään 
ylijäämästä. Muusta kuin julkisesti noteera-
tusta osuuskunnasta saatua varojenjakoa va-
paan oman pääoman rahastosta pidetään kui-
tenkin, 6 c §:ssä säädetyin edellytyksin, ve-
ronalaisena luovutuksena ja luovutusvoitto 
lasketaan 6 c §:ssä säädetyllä tavalla. Osuus-
kunnan jäsenyydestä eroamisen yhteydessä 
veronalaisena luovutuksena pidetään myös 
osuusmaksun palautuksen sijaan saatua varo-
jenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta, 
siltä osin kuin suoritus vastaa maksettua 
osuusmaksua. 

Tämän lain ylijäämää koskevia säännöksiä 
sovelletaan lisäksi vastaavasti kotimaisen 
säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisä-
rahastosijoitukselle maksamaan voitto-
osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen vakuu-
tusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman 
takuupääoman korkoon. 
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18 § 
Vähennyskelpoisia ovat myös: 
1) vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja 

myyntihyvitykset ynnä muut sellaiset oi-
kaisuerät, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskun-
nan elinkeinotoimintaa tai maataloutta har-
joittavalle jäsenelleen jakama ylijäämänpa-
lautus on vähennyskelpoinen, jos 

1) osuuskunnan jäsenyys on avoin ja sen 
toiminta muodostuu jäsenten yksilöllisiä 
elinkeinon tai maatalouden tarpeita tukevasta 
taloudellisesta toiminnasta siten, että jäsenet 
käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia 
palveluja; 

2) ylijäämää palautetaan kaikille jäsenille 
näiden ostojen tai myyntien suhteessa; 

3) määräysvalta osuuskunnassa on jäsenil-
lä; 

4) palautettava ylijäämä on syntynyt tili-
kauden aikana osuuskunnan luovuttaessa jä-

senelleen hyödykkeitä tai osuuskunnan luo-
vuttaessa kolmannelle jäseneltään hankkimi-
aan hyödykkeitä; 

5) osuuskunnan jäsenen osuus osuuspää-
omasta ja äänivalta osuuskunnassa on tili-
kauden päättyessä enintään kymmenen pro-
senttia yhdessä verotusmenettelystä annetun 
lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähi-
piiriin kuuluvien ja siinä tarkoitettujen etuyh-
teydessä olevien jäsenten kanssa; ja 

6) ylijäämänpalautuksen saava jäsen on il-
man valintamahdollisuutta ja vapautusta vel-
vollinen suorittamaan näin saamastaan tulos-
ta veroa vähintään kymmenen prosenttia. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. 
 

————— 
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3. 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 5 §:n 1 momentin 14 ja 15 kohta, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 1239/2013, sekä 
lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 847/1970, 718/1990, 

1541/1992 ja 1239/2013, uusi 16 ja 17 kohta seuraavasti: 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve-

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun 
ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) maatalouteen kuuluvan omaisuuden 
tuottamat korot, 25 prosenttia muusta kuin 
julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadus-
ta tuloverolain 33 e §:ssä tarkoitetusta yli-
jäämästä 17 kohdassa tarkoitettua ylijäämän-
palautusta lukuun ottamatta 2 500 euroon 
saakka siltä osin kuin verovelvollisen henki-
lökohtaiseen pääomatuloon kuuluva tällainen 
ylijäämä ei ylitä 2 500 euroa ja 75 prosenttia 
tämän ylittävältä osalta, 75 prosenttia muusta 
kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta 
osingosta, 85 prosenttia julkisesti noteeratus-
ta yhtiöstä saadusta osingosta ja julkisesti no-
teeratusta osuuskunnasta saadusta tulovero-
lain 33 e §:ssä tarkoitetusta ylijäämästä 
17 kohdassa tarkoitettua ylijäämänpalautusta 
lukuun ottamatta, yhteisön saamat osingot ja 
mainitut suoritukset kuitenkin siten kuin 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968) 6 a §:ssä ja 6 d §:ssä säädetään; 

15) tuloverolain 33 a §:n 3 momentissa ja 
33 b §:n 6 momentissa tarkoitettu osinkona 
pidettävä vapaan oman pääoman rahastosta 
saatu varojenjako; varojenjakoon sovelletaan 
tuloverolain 45 a §:ssä säädetyin poikkeuk-
sin, mitä tämän momentin 14 kohdassa sää-
detään osingosta; 

16) tuloverolain 33 f §:n 1 momentissa tar-
koitettu ylijäämänä pidettävä vapaan oman 
pääoman rahastosta saatu varojenjako; varo-
jenjakoon sovelletaan tuloverolain 33 f §:n 
2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin, 
mitä 14 kohdassa säädetään ylijäämästä; 

17) osuuskunnasta saatu elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 18 §:n 
4 momentissa tarkoitettu osuuskunnalle vä-
hennyskelpoinen ylijäämänpalautus. 

— — — — — — — — — — — — — — 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. 
 

————— 
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4. 

Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n 

2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1240/2013, seuraavasti: 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Osuuskunnasta saadusta tuloverolain 
33 e §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain (360/1968) 6 d §:ssä tarkoitetus-
ta ylijäämästä, sijoitusrahaston voitto-
osuudesta, 31 §:n 5 momentissa tarkoitetusta 
sijaisosingosta sekä mainitun lain 33 a, 33 b 
ja 33 f §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 6 a�ja 6 d §:ssä tarkoitetusta 
vapaan oman pääoman rahastosta saadusta 
osinkona tai ylijäämänä pidettävästä varojen-
jaosta sekä verotusmenettelystä annetun lain 
29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingosta ja 
mainitun lain 31 §:n nojalla lisätyn tulon 
määräisestä edusta, jonka osakas saa hyväk-
seen, on vastaavasti voimassa, mitä tässä 
laissa säädetään osingosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, 
joka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero-
velvolliselle tuloverolain 33�d §:n 
4 momentissa tai elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 6 a�§:ssä tarkoitettua yh-
teisöä vastaavalle yhteisölle ja joka olisi ve-
rovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos 
osinko maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle. 
Lähdeveroa ei ole suoritettava myöskään yh-
teisön saamasta osuuskunnan maksamasta tu-
loverolain 33 e §:ssä ja elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 6 d §:ssä tarkoitetusta 

ylijäämästä, eikä mainitun lain 33 a, 33 b�ja 
33 f:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 6 a�ja 6 d §:ssä tarkoitetusta va-
paan oman pääoman rahastosta saadusta 
osinkona tai ylijäämänä pidettävästä varojen-
jaosta, kotimaisen säästöpankin kantarahasto-
osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksa-
masta voitto-osuudesta ja korosta eikä keski-
näisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyk-
sen maksamasta takuupääoman korosta. Ve-
rovapauden edellytyksenä on, että yhteisön 
kotipaikka on Euroopan talousalueella ja hal-
linnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja 
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annet-
tu neuvoston direktiivi 2011/16/EU tai jokin 
sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta ve-
roasioissa Euroopan talousalueella koskee 
osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi edellytyk-
senä on, että lähdeveroa ei osingonsaajan 
selvityksen mukaan tosiasiassa voida koko-
naisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin-
valtiossa Suomen ja osingonsaajan asuinval-
tion välillä kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta tehdyn sopimuksen perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan lain 

voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
 

————— 
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5. 

Laki 
sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14 §:n 9 momentti, sellaisena kuin se 

on laissa 994/2008, seuraavasti: 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

14 § 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 
maksuperuste 

— — — — — — — — — — — — — — 
Yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän 

eläkelain mukaista kunkin vuoden vahvistet-
tua työtuloa käytetään näiden lakien nojalla 
vakuutettujen sairausvakuutuksen sairaanhoi-

tomaksun perusteena siltä osin kuin tämä 
työtulo korvaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) osakkaan yhtiöstä saaman osingon ja 
osuuden- tai osakkeenomistajan osuuskun-
nasta saaman ylijäämän ansiotulo-osuuden 
sekä peitellyn osingon sellaisen työntekijän 
osalta, jota ei pidetä mainittuun yhtiöön tai 
osuuskuntaan työsuhteessa olevana; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan lain 

voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
————— 

 
Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2014 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Rinne 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

Laki 
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 33 d §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

716/2004, 
muutetaan 10 §:n 1 momentin 6 kohta, 33 d §:n 4 momentti ja 53 §:n 1 momentin 8 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 1 momentin 6 kohta ja 33 d §:n 4 momentti laissa 716/2004 se-
kä 53 §:n 1 momentin 8 kohta laissa 896/2001, ja 

lisätään lakiin uusi 33 e, 33 f ja 33 g § sekä niiden edelle uusi väliotsikko ja 53 §:ään, sellai-
sena kuin se on osaksi laeissa 1465/1994, 896/2001 ja 716/2004, uusi 9 ja 10 kohta seuraavas-
ti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) osinko, osuuspääoman korko ja muu nii-
hin rinnastettava tulo, joka on saatu suomalai-
selta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta 
yhteisöltä, sekä osuus suomalaisen yhtymän 
tuloon; 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) osinko, osuuskunnasta saatu ylijäämä ja 
muu niihin rinnastettava tulo, joka on saatu 
suomalaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta 
tai muulta yhteisöltä, sekä osuus suomalaisen 
yhtymän tuloon; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
33 d § 

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään osinkotulosta, 

sovelletaan vastaavasti osuuskunnan osuus-
pääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle 
maksamaan korkoon ja kotimaisen säästö-
pankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahas-
tosijoitukselle maksamaan voitto-osuuteen ja 
korkoon sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja 
vakuutusyhdistyksen maksaman takuupää-
oman korkoon. Nämä tulot ovat luonnolliselle 
henkilölle ja kuolinpesälle 70-prosenttisesti 

33 d § 

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 
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veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin ve-
rovelvollisen verovuonna saamien tässä mo-
mentissa tarkoitettujen tulojen määrä ylittää 
1 500 euroa. Jos verovelvollisen saama täl-
lainen tulo on elinkeinotoiminnan tai maata-
louden tuloa, verovapaan osan katsotaan 
kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maata-
louden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon 
tässä järjestyksessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän lain 
mukaan verotettava osinko on veronalaista tu-
loa siten kuin elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 6 a §:ssä säädetään. Muun yhtei-
sön saama tämän lain mukaan verotettava 
osinko on kokonaan veronalaista tuloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 — — — — — — — — — — — — — —  
Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän lain 
mukaan verotettava osinko ja osinkona pidet-
tävä vapaan oman pääoman rahastosta saatu 
varojenjako on veronalaista tuloa siten kuin 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
6 a ja 6 c §:ssä säädetään. Muun yhteisön 
saama tämän lain mukaan verotettava osinko 
ja osinkona pidettävä vapaan oman pääoman 
rahastosta saatu varojenjako on kokonaan 
veronalaista tuloa. 

 
 Osuuskunnasta saatu ylijäämä ja muu va-

rojenjako 

33 e § 

Osuuskunnasta saatu ylijäämä 

Osuuskunnasta saadulla ylijäämällä tar-
koitetaan osuuspääoman korkoa ja muuta 
osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua osuuskunnan jaka-
maa ylijäämää. 

Julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saa-
dusta ylijäämästä 85 prosenttia on ve-
ronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia ve-
rovapaata tuloa. Osuuskunta on julkisesti no-
teerattu, kun sen osuus tai osake on ylijää-
mänjaosta päätettäessä kaupankäynnin koh-
teena 33 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla. 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saadusta ylijäämästä 25 prosenttia 
on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosent-
tia verovapaata tuloa 2 500 euroon saakka, 
jollei 4 momentissa säädetystä muuta johdu. 
Siltä osin kuin verovelvollisen saaman yli-
jäämän määrä ylittää 2 500 euroa, ylijää-
mästä 85 prosenttia on veronalaista pääoma-
tuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos 
saatu ylijäämä on elinkeinotoiminnan tai 
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maatalouden tuloa, 2 500 euron osan katso-
taan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, 
maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan 
tuloon tässä järjestyksessä. 

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, osuuskunnasta, jossa on ylijäämän ja-
osta päättämistä edeltävän tilikauden lopus-
sa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä, 
saadusta ylijäämästä 75 prosenttia on ve-
ronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia vero-
vapaata tuloa siltä osin kuin tästä osuuskun-
nasta saatu ylijäämä ylittää määrän, joka 
vastaa kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa 
verovelvollisen kaikista kyseisen osuuskun-
nan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaos-
ta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa 
osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle 
määrälle. 

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän 
lain mukaan verotettava ylijäämä on ve-
ronalaista tuloa siten kuin elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 6 d §:ssä sääde-
tään. Muun yhteisön saama tämän lain mu-
kaan verotettava ylijäämä on kokonaan ve-
ronalaista tuloa. 

Tämän lain ylijäämää koskevia säännöksiä 
sovelletaan lisäksi kotimaisen säästöpankin 
kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoi-
tukselle maksamaan voitto-osuuteen ja kor-
koon sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja va-
kuutusyhdistyksen maksaman takuupääoman 
korkoon. 

Ylijäämään sovelletaan, mitä osinkotulosta 
säädetään 16 §:n 3 ja 4 momentissa, 22 §:n 
1 momentin 3 kohdassa, 31 §:n 4 ja 
5 momenteissa, 32 §:ssä, 33 b §:n 
3 momentissa, 33 d §:n 1 momentissa, 
34 a §:n 6 momentissa, 58 §:ssä ja 62 §:ssä. 

 
 33 f § 

Osuuskunnasta saatu varojenjako vapaan 
oman pääoman rahastosta 

Osuuskunnasta saatua osuuskuntalain 
16 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua varo-
jenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta 
pidetään osuuskunnasta saatuna ylijäämänä, 
ja siihen sovelletaan, mitä 33 e §:ssä sääde-
tään. 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
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kunnasta saatua varojenjakoa vapaan oman 
pääoman rahastosta pidetään veronalaisena 
luovutuksena 45 a §:ssä säädetyin edellytyk-
sin ja luovutusvoitto lasketaan 46 a §:ssä 
säädetyllä tavalla.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen 
yhteydessä osuusmaksun palautuksen sijaan 
saatua varojenjakoa vapaan oman pääoman 
rahastosta pidetään veronalaisena luovutuk-
sena siltä osin kuin suoritus vastaa makset-
tua osuusmaksua. Luovutusvoitto lasketaan 
tällöin 46 a §:ssä säädetyllä tavalla.  

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän 
lain mukaan verotettava ylijäämänä pidettä-
vä vapaan oman pääoman rahastosta saatu 
varojenjako on veronalaista tuloa siten kuin 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 
d §:ssä säädetään. Muun yhteisön saama tä-
män lain mukaan verotettava ylijäämänä pi-
dettävä vapaan oman pääoman rahastosta 
saatu varojenjako on kokonaan veronalaista 
tuloa. 

 
 33 g § 

Ulkomaisesta osuuskunnasta saatu ylijää-
mä 

Mitä ylijäämästä ja varojenjaosta sääde-
tään 33 e ja 33 f §:ssä, sovelletaan vastaa-
vaan ulkomaisesta osuuskunnasta saatuun 
suoritukseen, jos osuuskunta täyttää 33 c §:n 
1 ja 2 momenteissa tarkoitetut edellytykset. 
Muusta ulkomaisesta osuuskunnasta saatu 
ylijäämä tai varojenjako on kokonaan ve-
ronalaista tuloa. 

 
53 § 

Eräät verovapaat pääomatulot 

Veronalaista tuloa ei ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle 
muuhun kuin tulonhankkimistoimintaan liit-
tyvien valuuttakurssivoittojen yhteismäärä 
enintään 500 euroon asti vuodessa. 

53 §

Eräät verovapaat pääomatulot 

Veronalaista tuloa ei ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesäl-
le muuhun kuin tulonhankkimistoimintaan 
liittyvien valuuttakurssivoittojen yhteismäärä 
enintään 500 euroon asti vuodessa; 

9) luonnollisen henkilön osuuskunnasta jä-
senyyden perusteella elantomenojen vähen-
tymisenä saama etu, joka muodostuu ostoista 
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käypää hintaa alempaan hintaan, joka ei ali-
ta osuuskunnalle hyödykkeiden tai palvelui-
den tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia; 

10) luonnollisen henkilön osuuskunnasta 
ostojensa suhteessa saama ylijäämänpalau-
tus siltä osin kuin palautettava ylijäämä on 
muodostunut palautuksen saajan elantome-
noihin liittyvistä ostoista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 

 
 
 

2. 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n 5 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 1238/2013,  
muutetaan 6 a §:n 6 momentti ja 18 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 6 a §:n 

6 momentti laissa 1238/2013, sekä 
lisätään lakiin uusi 6 d § ja 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 71/1983, 

1539/1992, 717/2004, 1077/2008 ja 776/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1—3 momentissa säädetään osingosta, 
sovelletaan myös yhteisön saamaan osuus-
kunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja 
lisäosuudelle maksamaan korkoon, kotimai-
sen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja 
lisärahastosijoitukselle maksamaan voitto-
osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen vakuu-
tusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamaan 
takuupääoman korkoon. 

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saamasta osingosta ja edellä 5 momentissa 
tarkoitetuista suorituksista 75 prosenttia on 
veronalaista tuloa, tuloverolain 33 d §:n 
2 momentissa tarkoitetutut suoritukset kuiten-
kin siten kuin mainitussa lainkohdassa sääde-

6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
(5 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saamasta osingosta 75 prosenttia on ve-
ronalaista tuloa. Luonnollisen henkilön tai 
kuolinpesän julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saamasta osingosta on 85 prosenttia ve-
ronalaista tuloa. 
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tään. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasta osin-
gosta on 85 prosenttia veronalaista tuloa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 6 d §
Osuuskunnasta saadulla ylijäämällä tar-

koitetaan osuuspääoman korkoa ja muuta 
osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitettua osuuskunnan jaka-
maa ylijäämää 5 momentissa tarkoitettua yli-
jäämänpalautusta lukuun ottamatta. 

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän jul-
kisesti noteeratusta osuuskunnasta saamasta 
ylijäämästä on 85 prosenttia veronalaista tu-
loa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. 
Osuuskunta on julkisesti noteerattu, kun sen 
osuus tai osake on ylijäämänjaosta päätettä-
essä kaupankäynnin kohteena 33 a §:n 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 
muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saamasta ylijäämästä 25 prosenttia 
on veronalaista tuloa ja 75 prosenttia on ve-
rovapaata tuloa 2 500 euroon saakka siltä 
osin kuin verovelvollisen henkilökohtaiseen 
pääomatuloon tai maatalouden tuloon kuulu-
va tällainen ylijäämä ei ylitä 2 500 euroa. 
Ylijäämästä, joka ylittää 2 500 euroa, on 
75 prosenttia veronalaista tuloa ja 25 pro-
senttia verovapaata tuloa. 

Yhteisön saamaan ylijäämään sovelletaan 
mitä 6 a §:ssä säädetään osingosta kuitenkin 
niin, että 6 a §:n 3 momentissa tarkoitettua 
omistusosuutta laskettaessa otetaan huomi-
oon verovelvollisen omistusosuus osuuskun-
nan osuuspääomasta ja osakepääomasta. 

Osuuskunnasta saatu 18 §:n 4 momentissa 
tarkoitettu osuuskunnalle vähennyskelpoinen 
ylijäämänpalautus on kokonaan veronalaista 
tuloa. 

Tuloverolain 33 f §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun ylijäämänä pidettävään vapaan oman 
pääoman rahastosta saatuun varojenjakoon 
sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään 
ylijäämästä. Muusta kuin julkisesti noteera-
tusta osuuskunnasta saatua varojenjakoa va-
paan oman pääoman rahastosta pidetään 
kuitenkin, 6 c §:ssä säädetyin edellytyksin, 
veronalaisena luovutuksena ja luovutusvoitto 
lasketaan 6 c §:ssä säädetyllä tavalla. 
Osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen yhtey-
dessä veronalaisena luovutuksena pidetään 
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myös osuusmaksun palautuksen sijaan saa-
tua varojenjakoa vapaan oman pääoman ra-
hastosta, siltä osin kuin suoritus vastaa mak-
settua osuusmaksua. 

Tämän lain ylijäämää koskevia säännöksiä 
sovelletaan lisäksi vastaavasti kotimaisen 
säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisä-
rahastosijoitukselle maksamaan voitto-
osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen vakuu-
tusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman 
takuupääoman korkoon. 

 
18 § 

Vähennyskelpoisia ovat myös: 
1) vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja 

myyntihyvitykset ynnä muut sellaiset oi-
kaisuerät sekä osuuskunnan ostojen ja myyn-
tien taikka niihin rinnastettavien suoritusten 
perusteella jakama ylijäämänpalautus koko-
naisuudessaan, 
— — — — — — — — — — — — — — 

18 § 
Vähennyskelpoisia ovat myös: 
1) vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja 

myyntihyvitykset ynnä muut sellaiset oi-
kaisuerät, 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskun-
nan elinkeinotoimintaa tai maataloutta har-
joittavalle jäsenelleen jakama ylijäämänpa-
lautus on vähennyskelpoinen, jos 

1) osuuskunnan jäsenyys on avoin ja sen 
toiminta muodostuu jäsenten yksilöllisiä 
elinkeinon tai maatalouden tarpeita tukevas-
ta taloudellisesta toiminnasta siten, että jä-
senet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tar-
joamia palveluja; 

2) ylijäämää palautetaan kaikille jäsenille 
näiden ostojen tai myyntien suhteessa; 

3) määräysvalta osuuskunnassa on jäsenil-
lä; 

4) palautettava ylijäämä on syntynyt tili-
kauden aikana osuuskunnan luovuttaessa jä-
senelleen hyödykkeitä tai osuuskunnan luo-
vuttaessa kolmannelle jäseneltään hankkimi-
aan hyödykkeitä; 

5) osuuskunnan jäsenen osuus osuuspää-
omasta ja äänivalta osuuskunnassa on tili-
kauden päättyessä enintään kymmenen pro-
senttia yhdessä verotusmenettelystä annetun 
lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähi-
piiriin kuuluvien ja siinä tarkoitettujen etuyh-
teydessä olevien jäsenten kanssa ja; 

6) ylijäämänpalautuksen saava jäsen on 
ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta 
velvollinen suorittamaan näin saamastaan 
tulosta veroa vähintään kymmenen prosent-
tia. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 

 
 

3. 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 5 §:n 1 momentin 14 ja 15 kohta, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 1239/2013, sekä 
lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 847/1970, 718/1990, 

1541/1992 ja 1239/2013, uusi 16 ja 17 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve-

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohes-
sa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) maatalouteen kuuluvan omaisuuden 
tuottamat korot,  
 
 
 
 
 
 
 
 

75 prosenttia muusta kuin julkisesti notee-
ratusta yhtiöstä saadusta osingosta, 85 pro-
senttia julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadus-
ta osingosta, tuloverolain 33 d §:n 
2 momentissa tarkoitetut suoritukset siten 
kuin mainitussa lainkohdassa säädetään sa-
moin kuin  
yhteisön saamat osingot ja mainitut suorituk-
set siten kuin elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain (360/1968) 6 a §:ssä säädetään; 
 

15) tuloverolain 33 a §:n 3 momentissa ja 
33 b §:n 6 momentissa tarkoitettu osinkona 
pidettävä vapaan oman pääoman rahastosta 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve-

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun 
ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) maatalouteen kuuluvan omaisuuden 
tuottamat korot, 25 prosenttia muusta kuin 
julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saa-
dusta tuloverolain 33 e §:ssä tarkoitetusta 
ylijäämästä 17 kohdassa tarkoitettua ylijää-
mänpalautusta lukuun ottamatta 2 500 eu-
roon saakka siltä osin kuin verovelvollisen 
henkilökohtaiseen pääomatuloon kuuluva täl-
lainen ylijäämä ei ylitä 2 500 euroa ja 
75 prosenttia tämän ylittävältä osalta, 
75 prosenttia muusta kuin julkisesti noteera-
tusta yhtiöstä saadusta osingosta, 85 prosent-
tia julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta 
osingosta ja julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saadusta tuloverolain 33 e §:ssä 
tarkoitetusta ylijäämästä 17 kohdassa tarkoi-
tettua ylijäämänpalautusta lukuun ottamatta, 
yhteisön saamat osingot ja mainitut suorituk-
set kuitenkin siten kuin elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:ssä 
ja 6 d §:ssä säädetään; 

15) tuloverolain 33 a §:n 3 momentissa ja 
33 b §:n 6 momentissa tarkoitettu osinkona 
pidettävä vapaan oman pääoman rahastosta 
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saatu varojenjako; varojenjakoon sovelletaan 
tuloverolain 45 a §:ssä säädetyin poikkeuksin, 
mitä tämän momentin 14 kohdassa säädetään 
osingosta. 

saatu varojenjako; varojenjakoon sovelletaan 
tuloverolain 45 a §:ssä säädetyin poikkeuk-
sin, mitä tämän momentin 14 kohdassa sää-
detään osingosta; 

16) tuloverolain 33 f §:n 1 momentissa tar-
koitettu ylijäämänä pidettävä vapaan oman 
pääoman rahastosta saatu varojenjako; va-
rojenjakoon sovelletaan tuloverolain 33 f §:n 
2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin, mi-
tä 14 kohdassa säädetään ylijäämästä; 

17) osuuskunnasta saatu elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 18 §:n 
4 momentissa tarkoitettu osuuskunnalle vä-
hennyskelpoinen ylijäämänpalautus. 

— — — — — — — — — — — — — — 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. 

——— 
 
 

4. 

Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n 

2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1240/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Osuuspääoman korosta, sijoitusrahaston 
voitto-osuudesta, tuloverolain 31 §:n 
5 momentissa tarkoitetusta sijaisosingosta, tu-
loverolain 33 a ja 33 b §:ssä ja elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1968) 
6 a §:ssä tarkoitetusta vapaan oman pääoman 
rahastosta saadusta osinkona pidettävästä va-
rojenjaosta sekä verotusmenettelystä annetun 
lain 29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingos-
ta ja mainitun lain 31 §:n nojalla lisätyn tulon 
määräisestä edusta, jonka osakas saa hyväk-
seen, on vastaavasti voimassa, mitä tässä lais-
sa säädetään osingosta. 
 

3 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Osuuskunnasta saadusta tuloverolain 
33 e §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain (360/1968) 6 d §:ssä tarkoite-
tusta ylijäämästä, sijoitusrahaston voitto-
osuudesta, 31 §:n 5 momentissa tarkoitetusta 
sijaisosingosta sekä mainitun lain 33 a, 33 b 
ja 33 f §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 6 a�ja 6 d §:ssä tarkoitetusta 
vapaan oman pääoman rahastosta saadusta 
osinkona tai ylijäämänä pidettävästä varojen-
jaosta sekä verotusmenettelystä annetun lain 
29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingosta ja 
mainitun lain 31 §:n nojalla lisätyn tulon 
määräisestä edusta, jonka osakas saa hyväk-
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— — — — — — — — — — — — — —  

Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, 
joka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero-
velvolliselle tuloverolain 33 d §:n 
4 momentissa tai elinkeinotulon verottamises-
ta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua yhteisöä 
vastaavalle yhteisölle ja joka olisi verovapaa 
kyseisten säännösten mukaan, jos osinko 
maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle. Lähde-
veroa ei ole suoritettava myöskään yhteisön 
saamasta osuuskunnan osuuspääomalle, sijoi-
tusosuudelle ja lisäosuudelle maksamasta ko-
rosta, tuloverolain 33 a ja 33 b §:ssä ja elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
6 a §:ssä tarkoitetusta vapaan oman pääoman 
rahastosta saadusta osinkona pidettävästä va-
rojenjaosta, kotimaisen säästöpankin kantara-
hasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle 
maksamasta voitto-osuudesta ja korosta eikä 
keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdis-
tyksen maksamasta takuupääoman korosta. 
Verovapauden edellytyksenä on, että yhteisön 
kotipaikka on Euroopan talousalueella ja hal-
linnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja 
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annet-
tu neuvoston direktiivi 2011/16/EU tai jokin 
sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta ve-
roasioissa Euroopan talousalueella koskee 
osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi edellytyk-
senä on, että lähdeveroa ei osingonsaajan sel-
vityksen mukaan tosiasiassa voida kokonai-
suudessaan hyvittää osingonsaajan asuinval-
tiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion 
välillä kaksinkertaisen verotuksen poistami-
sesta tehdyn sopimuksen perusteella. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

seen, on vastaavasti voimassa, mitä tässä 
laissa säädetään osingosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, 
joka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero-
velvolliselle tuloverolain 33�d §:n 
4 momentissa tai elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 6 a�§:ssä tarkoitettua yh-
teisöä vastaavalle yhteisölle ja joka olisi ve-
rovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos 
osinko maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle. 
Lähdeveroa ei ole suoritettava myöskään yh-
teisön saamasta osuuskunnan maksamasta tu-
loverolain 33 e §:ssä ja elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 6 d §:ssä tarkoitetusta 
ylijäämästä, eikä mainitun lain 33 a, 33 b�ja 
33 f:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 6 a�ja 6 d §:ssä tarkoitetusta va-
paan oman pääoman rahastosta saadusta 
osinkona tai ylijäämänä pidettävästä varojen-
jaosta, kotimaisen säästöpankin kantarahasto-
osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksa-
masta voitto-osuudesta ja korosta eikä keski-
näisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyk-
sen maksamasta takuupääoman korosta. Ve-
rovapauden edellytyksenä on, että yhteisön 
kotipaikka on Euroopan talousalueella ja hal-
linnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja 
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annet-
tu neuvoston direktiivi 2011/16/EU tai jokin 
sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta ve-
roasioissa Euroopan talousalueella koskee 
osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi edellytyk-
senä on, että lähdeveroa ei osingonsaajan 
selvityksen mukaan tosiasiassa voida koko-
naisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin-
valtiossa Suomen ja osingonsaajan asuinval-
tion välillä kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta tehdyn sopimuksen perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan 

lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
——— 
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5. 

Laki 
sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14 §:n 9 momentti, sellaisena kuin se 

on laissa 994/2008, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

14 § 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 
maksuperuste 

— — — — — — — — — — — — — — 
Yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän 

eläkelain mukaista kunkin vuoden vahvistet-
tua työtuloa käytetään näiden lakien nojalla 
vakuutettujen sairausvakuutuksen sairaanhoi-
tomaksun perusteena siltä osin kuin tämä työ-
tulo korvaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) osakkaan yhtiöstä saaman osingon ansio-
tulo-osuuden sekä peitellyn osingon sellaisen 
työntekijän osalta, jota ei pidetä mainittuun 
yhtiöön työsuhteessa olevana; sekä 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

14 § 

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 
maksuperuste 

— — — — — — — — — — — — — — 
Yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän 

eläkelain mukaista kunkin vuoden vahvistet-
tua työtuloa käytetään näiden lakien nojalla 
vakuutettujen sairausvakuutuksen sairaanhoi-
tomaksun perusteena siltä osin kuin tämä 
työtulo korvaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) osakkaan yhtiöstä saaman osingon ja 
osuuden- tai osakkeenomistajan osuuskun-
nasta saaman ylijäämän ansiotulo-osuuden 
sekä peitellyn osingon sellaisen työntekijän 
osalta, jota ei pidetä mainittuun yhtiöön tai 
osuuskuntaan työsuhteessa olevana; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan 

lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
——— 
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