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Tässä täyttöohjeessa yhdistyksestä ja muusta yhteisöstä käytetään myös yleisnimeä 
yhteisö  



Ilmoita tiedot PRH:lle ja Verohallinnolle 
 
Perustamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen yhteisön perustamisesta sekä Patentti- ja 
rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle. PRH ja Verohallinto merkitsevät tiedot yhteiseen yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja omiin rekistereihinsä. 
  
PRH merkitsee yhteisön yhdistysrekisteriin tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ja Verohallinto 
omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin 
ja työnantajarekisteriin. 
  
Täytä Y-lomake YTJ:n verkkosivuilla, ennen kuin tulostat sen. Muista allekirjoittaa lomake. Jos täytät tiedot 
lomakkeeseen käsin, varmista, että käsiala on selkeää ja että tieto mahtuu sille tarkoitettuun tilaan. Tämä 
on tärkeää, koska lomakkeet muunnetaan sähköiseen muotoon ja lomakkeeseen merkityt tiedot 
tunnistetaan koneellisesti. Lomakkeen käsittely on sujuvaa ja nopeampaa, kun lomake on täytetty 
huolellisesti ja oikein. 
 

Lomakkeen valinta  
 
Kun uusi yhteisö perustetaan, sen on tehtävä perustamisilmoitus. Ilmoituksen perusteella yhteisö saa Y-
tunnuksen. Valitse lomake Y1a: yhdistyksen ja uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus. Käytä tätä 
lomaketta, jos perustettava yhteisö on aatteellinen yhdistys, kauppakamari, uskonnollinen yhdyskunta tai 
uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisö tai seurakunta. Liitä ilmoitukseen yhteisömuodon mukainen 
PRH:n liitelomake.  
 
Jos yhteisöllä on jo Y-tunnus, käytä ilmoittamiseen muutosilmoituslomaketta. Jos yhteisön toiminta 
muuttuu tai yhteisö lopettaa toimintansa, tee muutos- ja lopettamisilmoitus. Valitse lomake Y4a: 
aatteellinen yhdistys, kauppakamari, uskonnollinen yhdyskunta tai uskonnollisen yhdyskunnan 
paikallisseurakunta. 
 
Huomioithan, että uskonnollisten yhdyskuntien perustamisilmoitukset lähetetään PRH:lle osoitteeseen 
Patentti- ja rekisterihallitus, Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri, 00091 PRH. Uskonnollisten 
yhdyskuntien muutosilmoitukset ja muiden yhteisöjen kaikki ilmoitukset lähetetään Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän osoitteeseen PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki. 
 
Kun kaksi yhdistystä yhdistyy, voi toimintaa jatkaa jompikumpi yhdistys jo olemassa olevalla y-
tunnuksellaan. Vaihtoehtoisesti voidaan perustaa uusi yhdistys, joka saa uuden y-tunnuksen. 
 
Jos kahdesta yhdistyksestä muodostettu uusi yhdistys ottaa käyttöönsä jo olemassa olevan Y-tunnuksen, 
ilmoita siitä PRH:lle ja Verohallinnolle muutosilmoituksella Y4a ja Verohallinnolle lisäksi liitelomakkeella 
6214. Jos yhdistys hakee toimintaansa varten uuden Y-tunnuksen, toimita uuden yhteisön 
perustamisilmoitus Y1a PRH:lle ja Verohallinnolle. Jos haluat ilmoittaa tietoja pelkästään Verohallinnolle, 
täytä Verohallinnon liitelomake 6212. 
 
Pelkästään Verohallinnolle ilmoitettavia tietoja ovat esimerkiksi yhteisön hakeutuminen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai ennakkoperintärekisteriin. Myös 
elinkeinotoiminnan aloittamisesta ilmoitetaan vain Verohallinnolle. Jos yhdistys ei katso olevansa 
toiminnastaan arvonlisäverollinen, selvitys toiminnan arvonlisäverottomuudesta annetaan liitelomakkeen 
6212 mukana. 
  



 
Ilmoita purkautuvan yhdistyksen toiminnan päättymisestä muutosilmoituksella Y4a ja Verohallinnon 
liitelomakkeella 6214. Asiakassuhteen päättämistä ja mahdollisia verotustoimenpiteitä varten sinun on 
liitettävä lomakkeen mukaan selvitys mahdollisten omistusten, esimerkiksi kiinteistö tai asunto-
osakkeiden, siirtymisestä. 
 

Käsittelymaksu  
 
Ilmoitukset yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta maksullisia. Yhdistysrekisterin verkkosivuilla (prh.fi) on käsittelymaksuhinnasto, jossa on myös 
maksuohjeet. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia. 

Y-tunnus on pysyvä  
 
Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. 
 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tiedot ovat julkisia 
 
Yhteisön perustietoja ovat nimi, Y-tunnus, yhteisömuoto, kotipaikka, osoite- ja yhteystiedot sekä tiedot 
siitä, mihin rekistereistä yhteisö on merkitty. Perustiedot ovat julkisia. Tietoja voi tarkastella YTJ-
yrityshaussa (ytj.fi). Tietoja voi hakea yhteisön nimen tai Y-tunnuksen perusteella.  
 

Henkilötietojen ilmoittaminen  
 
Y-lomakkeella ilmoitettavat tiedot ovat julkisia. Älä merkitse Y-lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa tai 
henkilön ulkomaista postiosoitetta, koska nämä tiedot eivät ole julkisia. Ilmoita henkilötunnus ja osoite 
henkilötietolomakkeella. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja hän asuu Suomessa, älä merkitse 
postiosoitetta tai kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita 
henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta prh.fi-verkkosivustolta.   
 
Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan henkilön postiosoite luovutetaan yhdistysrekisteristä tai 
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa ja 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa säädetyt edellytykset 
(yhdistyslaki 47 §:n 2 momentti).  
 
Huom. Yhdistys- ja uskonnollisten yhdyskuntien rekistereissä olevien tietojen julkisuus koskee vain Y-
lomakkeilla ja niiden liitteillä ilmoitettuja tietoja. Henkilötietolomakkeilla ilmoitetut tiedot eivät kuitenkaan 
ole julkisia. 
  

  

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterin_esittely.html


Lomake Y1a 
Yhteisön nimi  
Nimi 
Kirjoita lomakkeelle yhteisön nimi. Nimen voit valita monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää esimerkiksi 
paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Nimenä voi olla myös keksitty sana. Yhdistysrekisteristä voi 
tarkistaa, onko nimi jo käytössä. Nimen muodosta ja sen hyväksymisen edellytyksistä säädetään 
yhdistyslaissa ja uskonnonvapauslaissa. Lisäohjeita nimestä saa prh.fi-verkkosivustolta. Huomioithan, että 
yhteisön nimen rekisteröitävyys tutkitaan PRH:ssa vasta, kun sitä koskeva ilmoituksesi on saapunut vireille.  
 

Yhteisön kieli  
Ilmoita, onko yhteisön kieli suomi vai ruotsi vai onko yhdistys kaksikielinen. Ilmoituksen perusteella yhteisö 
saa postin Verohallinnolta joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Kaksikielinen yhteisö saa postinsa 
suomenkielisenä. 

Yhdistysrekisteri: Kiirehtimispyyntö / Rekisteröintiajankohtaa koskeva 
pyyntö 
Yhdistysrekisteri- ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin ilmoitukset käsitellään saapumis-järjestyksessä, 
ja tästä poiketaan vain tärkeän syyn perusteella.  
 
Jos yhteisöllä on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada rekisteriin normaalia käsittelyaikaa 
nopeammin, liitä ilmoitukseen tätä koskeva pyyntö. Pyynnössä tulee esittää perustelu ja toivottu 
rekisteröintiajankohta. Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, eikä siihen vastata erikseen. Älä 
laita rekisteröintiajankohtaa koskevaa pyyntöä ilmoituksen kansilehdeksi (ensimmäiseksi sivuksi). 
 

Kotipaikka  
Ilmoita yhteisön kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta. 
 

Julkiset yhteystiedot  
Ilmoita yhteisön yhteystiedot. Yhdistysrekisteriin merkittävällä yhteisöllä on oltava postiosoite. Lisäksi 
yhteisö voi ilmoittaa käyntiosoitteen ja muita yhteystietoja, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. 
Yhteisön tässä kohdassa ilmoittamat osoite- ja yhteystiedot ovat julkisia, ja ne näkyvät YTJ-yrityshaussa 
(ytj.fi). 

Postiosoite  
Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä: kadun tai tien nimi; talon osoitenumero (voi sisältää 
numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.; 
huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, merkitse PL-kohtaan 
vain lokeron numero. Merkitse myös postinumero ja postitoimipaikka. Postiosoite välittyy Verohallintoon. 

Käyntiosoite  
Käyntiosoite on toimipaikan sijaintiosoite. Merkitse tiedot kuten postiosoitteessa.  
 

c/o-kenttä  
Mikäli yhteisön posti- tai käyntiosoitteeksi halutaan ilmoittaa toisen yhteisön tai henkilön postin tiedossa 
oleva osoite, laita kyseisen yhteisön tai henkilön nimi c/o kenttään. Tällöin posti toimitetaan ilmoitettuun 
osoitteeseen, vaikka vastaanottajan oma postiosoite ei ole kyseisessä osoitteessa. 

  
Yhteisömuoto 
Valitse yhteisön yhteisömuoto.  



Yhteisömuodon mukaan valittavat liitelomakkeet  
Kun ilmoitat yhteisön yhdistysrekisteriin tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin, täytä aina Y1a-lomake 
ja PRH:n liitelomake. Liitelomake valitaan yhteisömuodon mukaan. Mikäli ilmoitat yhteisösi Verohallinnon 
rekistereihin, täytä myös liitelomake 6212.  
 

Yhteisömuoto Perustamislomake PRH:n liitelomake 
(pakollinen liite) 

Verohallinnon liitelomake 
(vain kun ilmoitat myös 
Verohallintoon) 

Aatteellinen yhdistys Y1a 12a 6212 
Kauppakamari Y1a 12a 6212 
Uskonnollinen yhdyskunta Y1a 12b 6212 
Paikallisyhteisö tai seurakunta Y1a 12c 6212 
Yhteisö, jota ei merkitä 
yhdistysrekisteriin 

Y1a  -  6212 

 
Jos kyseessä on erityislainsäädäntöön perustuva tai muu sellainen yhteisö, jota ei merkitä 
yhdistysrekisteriin, lähetä vain lomake Y1a ilman erillistä liitelomaketta. Valitse lomakkeessa Y1a 
yhteisömuodoksi muu yhdistys, jolloin tiedot välittyvät ainoastaan Verohallinnolle. Tällaisia muita 
yhdistyksiä ovat esimerkiksi riistanhoito-yhdistykset ja kalatalousalueet. 
 

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja yhteisö, esim. asiamies tai 
tilitoimisto)  
Voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös 
yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. Lomakkeella ilmoitettava 
yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen. PRH lähettää rekisteriotteen ja osoittaa mahdolliset korjaus- ja 
täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle. Jos yhteisö ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen 
yhteisön nimellä ja osoitteella. Verohallinto postittaa rekisteröinti-ilmoituksen ja mahdolliset 
selvityspyynnöt aina yhteisön omaan osoitteeseen, joka on ilmoitettu sivulla 1. 

Päiväys ja allekirjoitus  
Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus.  
 
Perustamisilmoituksen allekirjoittaa ilmoituksesta vastuussa oleva. Perustamisilmoituksen tekemisestä 
ovat vastuussa:  
 

- aatteellinen yhdistys, kauppakamari tai uskonnollinen yhdyskunta: hallituksen puheenjohtaja 
tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen täysivaltainen jäsen 

- paikallisyhteisö tai seurakunta: sen uskonnollisen yhdyskunnan, johon yhteisö kuuluu, 
puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu täysivaltainen jäsen. 
 
 

  



Verohallinnon liitelomake 6212 
 
Käytä Verohallinnon liitelomaketta 6212, kun ilmoitat muutoksista aatteellisen yhdistyksen, muun 
yhdistyksen (esim. SPR, riistanhoitoyhdistys), kauppakamarin, uskonnollisen yhteisön, seurakunnan tai 
paikallisyhteisön toiminnassa. 
 
Tässä täyttöohjeessa näistä yhteisömuodoista käytetään yleisnimitystä yhdistys. 
 

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala 
Tätä lomaketta käyttävän yhteisön päätoimialaksi merkitään automaattisesti 94999. Muualla 
luokittelemattomat muut järjestöt. Jos haluat yhteisön päätoimialaksi jonkin muun, ilmoita toimiala 
lomakkeen tässä kohdassa. Verohallinto merkitsee päätoimialan yritystietojärjestelmään. Päätoimiala 
perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (TOL 2008). Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2008 on 
luettavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilla. 

Esimerkkejä eri toimialoista: 

93120 Urheiluseurojen toiminta (esimerkiksi urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta, golfklubit, 
metsästysseurat) 

94200 Ammattiyhdistysten toiminta (esimerkiksi ammattiyhdistysten ja muiden sellaisten yhdistysten 
toiminta, jotka ajavat muun muassa jäsentensä palkkausta ja työoloja koskevia etuja) 

94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 

Jos ilmoitat uuden päätoimialan, käsittelyn sujuvoittamiseksi ilmoita Tilastokeskuksen viisinumeroinen 
toimialakoodi. 
 

 
  

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html


Tilikausi 
Perustamispäivä

Yhdistyksen tilikaudesta määrätään kunkin yhteisön omissa säännöissä. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi 
alkaa yhdistyksen perustamispäivästä. Merkitse perustamispäivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (esim. 
01.08.2019). Jos uuden yhdistyksen toiminta on alkanut ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista, 
merkitse perustamispäiväksi toiminnan alkupäivä. 
 

 
Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä 
Merkitse lomakkeen tähän kohtaan se päivä, jona ensimmäinen tilikausi päättyy. Perustamispäivän ja 
ensimmäisen tilikauden päättymispäivän välinen aika on yhdistyksen ensimmäinen tilikausi. Yhdistyksen 
seuraava tilikausi alkaa automaattisesti ensimmäisen tilikauden päättymispäivää seuraavasta päivästä.  

Ensimmäinen tilikausi voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Ensimmäisen tilikauden pituus voi 
kuitenkin olla enintään 18 kuukautta. 
Esimerkki: 
 
1. Yhteisön perustamissopimus on allekirjoitettu 1.8.2019. Yhteisön sääntöjen mukaan tilikausi on 
kalenterivuosi (1.1.-31.12). Ensimmäinen tilikausi on pidennetty: 1.8.2019-31.12.2020. Ensimmäisen 
tilikauden pituus on siis 17 kuukautta.

2. Yhteisön perustamissopimus on allekirjoitettu 1.5.2019 ja tilikausi päättyy 31.12.2019. Ensimmäinen 
tilikausi on 1.5.2019-31.12.2019, joten sen pituus on 8 kuukautta. Yhtiön normaali tilikausi on 1.1.-31.12.  

 

Yhteisön toinen tilikausi jatkuu automaattisesti ensimmäisen tilikauden jälkeen. 
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Arvonlisäverovelvollisuus 
Yhdistys voi tällä lomakkeella ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Valitse lomakkeelta 
tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alkupäivä muodossa pp.kk.vvvv. Jos yhdistys ei katso 
olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta erillinen selvitys. 
 
Yleishyödyllisyydellä on vaikutusta arvonlisäverovelvollisuuteen. Verotuksen yhteydessä arvioidaan, onko 
yhdistys yleishyödyllinen. Arvioinnissa otetaan huomioon yhdistyksen säännöt ja yhteisön todellinen 
toiminta. Lue lisää yhdistyksen yleishyödyllisyydestä Verohallinnon ohjeesta. 

 

Yhteisö ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen 
 
Joissakin tilanteissa yhdistys voi katsoa, että se ei ole harjoittamastaan toiminnasta 
arvonlisäverovelvollinen. Toiminta voidaan katsoa arvonlisäverottomaksi esimerkiksi, jos toiminta on 

• vähäistä (tilikauden liikevaihto enintään 15 000 euroa) 
• yleishyödyllisen yhdistyksen tai uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäverotonta 

toimintaa 
• arvonlisäverolain 4 luvussa arvonlisäverottomaksi säädettyä toimintaa, kuten 

terveyden- ja sairaanhoitoa tai sosiaalipalveluita. 

Jos yhdistys ei katso olevansa toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, toimita asiasta kirjallinen selvitys 
perusteluineen Verohallinnon liitelomakkeen 6212 mukana. 

Esimerkki: 

Yhdistys ei katso olevansa toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, koska yhdistys myy 
sosiaalihuoltopalveluja. Yhdistys täyttää lomakkeen Y1a lisäksi Verohallinnon liitelomakkeen 6212 ja liittää 
mukaan vapaamuotoisen selvityksen yhdistyksen toiminnasta. Selvityksestä ilmenee, täyttyvätkö 
sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytykset. 

 

Yhteisö ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 
Merkitse lomakkeeseen se päivä, josta lähtien yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi. Yhdistys voi 
ilmoittautua 1) arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta, 2) arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta 
käytöstä, 3) ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä tai 4) arvonlisäverovelvolliseksi 
alkutuotannosta.  

1. Yhteisö ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta 
Merkitse lomakkeen tähän kohtaan rasti, jos yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 
liiketoiminnasta. Jos yhdistys harjoittaa muun liiketoiminnan lisäksi myös alkutuotantoa, katso ohjeen luku 
4 "Yhdistys ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi". 
 
 Yhdistyksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jos yhdistyksen liikevaihto on yli 15 000 euroa 
tilikaudessa ja toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Tilikauden liikevaihdon määrää laskettaessa 
otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä eräät arvonlisäverolaissa mainitut 
verottomat myynnit, kuten kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset, vientimyynti ja 
yhteisömyynti. Liikevaihtoon ei lueta käyttöomaisuuden myyntejä. Lue lisää vähäisen toiminnan rajasta 
Verohallinnon ohjeesta. 
 
  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje-yleishy%C3%B6dyllisille-yhteis%C3%B6ille/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
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Yleishyödyllinen yhteisö 
 
Tuloverolain 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen toiminnasta, jota 
pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana (AVL 4 §). Jos elinkeinotoiminnaksi katsotun 
toiminnan liikevaihto ylittää 15 000 euroa, pitää yhteisön lähtökohtaisesti ilmoittautua 
arvonlisäverovelvolliseksi. Liikevaihtoon ei kuitenkaan lueta tietyistä arvonlisäverottomista myynneistä, 
kuten koulutuspalveluista, sosiaalihuolto- tai terveyspalveluista, saatua tuloa, vaikka tuloa pidettäisiin 
yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona. Lue lisää liikevaihtoon luettavista myynneistä Verohallinnon 
ohjeesta. 
 

Lisäksi yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen ravintola- ja ateriapalvelun ja 
kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön arvonlisäverolaissa säädetyin edellytyksin (katso 
ohje luvusta 2 "Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä"). 

Esimerkki: 

Yleishyödyllisen yhteisön tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisö ryhtyy vuoden 2021 alussa harjoittamaan 
elinkeinotoiminnaksi katsottavaa kioskitoimintaa. Yhteisö arvioi, että toiminnasta saatava tulo on enintään 
15 000 euroa, eikä ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi. Elokuussa 2021 kioskitoiminnasta saadut tulot 
ylittävät 15 000 euron rajan. Yhteisön tulee ilmoittautua verovelvolliseksi vuoden 2021 alusta alkaen. 
Yhteisön tulee maksaa arvonlisävero ja antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista koko vuodelta. Lisäksi 
yhteisölle voi tulla verokaudesta riippuen maksettavaksi myöhästymismaksua ja viivästyskorkoja. 

Uskonnollinen yhdyskunta 

Tuloverolain 21 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta (evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta, muu uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat) ei ole arvonlisäverovelvollinen 
tuloverolain 23 §:n 3 momentissa tarkoitetusta toiminnasta (AVL 5 §). Muilta osin uskonnollisten 
yhdyskuntien toiminta on verollista, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa ja tilikauden liikevaihto 
ylittää 15 000 euroa. Lue lisää vähäisen toiminnan rajasta Verohallinnon ohjeesta. 

2. Yhteisö ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä  
Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivämäärä, jos 
yhteisön toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta mutta yhteisö on verovelvollinen 

• kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun oman käytön vuoksi  
• EU:sta tai EU:n ulkopuolelta tehtävistä palveluostoista aiheutuvan 

arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus)  
• EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnoista)  

 
Lue lisää 

• kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisäverotuksesta 
• henkilöruokailun arvonlisäverotuksesta 
• palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta 
• arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupasta. 

 
Lisätietoa siitä, missä tilanteessa yhdistys on velvollinen maksamaan ulkomailta ostamastaan 
tavarasta tai palvelusta arvonlisäveron Suomeen, saat Verohallinnon ohjeesta. 
 
  

https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47855/kiinteist%C3%B6hallintapalvelujen-oman-k%C3%A4yt%C3%B6n-arvonlis%C3%A4verotus/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48158/henkil%C3%B6st%C3%B6ruokailun-arvonlis%C3%A4verotuksesta/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48679/palvelujen-ulkomaankaupan--arvonlis%C3%A4verotus/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlis%C3%A4verotus-eu-tavarakaupassa/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48691/arvonlis%C3%A4verotus-eu-tavarakaupassa/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlisavero_ulkomailta_ostetuista_tav/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlisavero_ulkomailta_ostetuista_tav/
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3. Yhteisö ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi 

Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan, jos yhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen esimerkiksi 
liiketoimintansa vähäisyyden vuoksi, mutta se myy sellaisia EU-palveluja, jotka arvonlisäverovelvollisten 
elinkeinonharjoittajien välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muussa EU-maassa kuin 
Suomessa). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivämäärä.  

4. Yhteisö ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi 

Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan, jos yhdistys harjoittaa alkutuotantoa ja tilikauden yhteenlaskettu 
liikevaihto (esimerkiksi alkutuotannon ja muun liiketoiminnan liikevaihto) ylittää 15 000 euroa. 
Alkutuotantoa ovat muun muassa maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. 
Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan myös silloin, jos yhdistys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa 
muun liiketoiminnan lisäksi.  

Yleishyödyllinen yhteisö 
 
Yleishyödyllinen yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen alkutuotannosta, koska alkutuotanto ei yleensä ole 
yleishyödyllisen yhteisön veronalaista elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin 
halutessaan vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta (katso ohjeen kohta 
"Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi").  

 

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen  

Yhdistys voi joissakin tapauksissa vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yhdistys olisi 
lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yhdistys merkitään yleensä 
arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Yhdistys voi hakeutua 
arvonlisäverovelvolliseksi 1) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, 2) vähäisestä liiketoiminnasta, 3) 
yhteisöhankinnasta, 4) alkutuotannosta tai 5) yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana. 
 
1.4.2019 voimaan tullut arvonlisäverolainmuutos mahdollistaa esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten 
esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien hakeutumisen arvonlisäverovelvolliseksi 
esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten 
osalta. Hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole mahdollista tekijänoikeuskorvausten osalta eikä siltä osin kuin 
esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona. 
 
Jos yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle 
luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta, merkitse lomakkeen kohtaan "Yhdistys 
hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Ilmoita hakeutumisen 
peruste (yhdistys hakeutuu esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi) erillisellä vapaamuotoisella 
liitteellä. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä 
ajankohdasta. 
 
Merkitse päivämäärä myös silloin, jos yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi tästä 
toiminnasta, vaikka yhdistys olisi jo liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen. 
 
Yleishyödyllinen yhteisö 
 
Jos yleishyödyllinen yhteisö haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden 
järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta, merkitse lomakkeen kohtaan 
"Yhdistys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa ja merkitse rasti 
kohtaan "yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana (AVL 12 § 1 momentti)". 
Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisajankohdasta tai myöhemmästä 
ajankohdasta. 
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1. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. 
Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee 
harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita 
arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivämäärä. Hakeutuja merkitään rekisteriin pääsääntöisesti aikaisintaan 
hakemuksen saapumispäivästä alkaen. Ilmoita kiinteistön tiedot, vuokralaisen nimi ja Y-tunnus 
liitelomakkeen 6214 liitteenä annettavalla vapaamuotoisella selvityksellä. Liitä mukaan myös kopio 
vuokrasopimuksesta. Lue lisää hakeutumisesta arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden 
luovuttamisesta vero.fi:stä. 

Yleishyödyllisen yhteisön tulee erikseen hakeutua tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka 
yleishyödyllinen yhteisö olisi jo ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta.  

2. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja
Jos yhdistyksen harjoittama liiketoiminta on vähäistä eli yhdistyksen tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta
on enintään 15 000 euroa, voi yhdistys vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on
lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden
liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Jos
yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden 
alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisajankohdasta tai myöhemmästä
ajankohdasta.
Merkitse rasti myös silloin, jos yhdistys ryhtyy harjoittamaan alkutuotannon lisäksi myös muuta
liiketoimintaa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto on enintään 15 000 euroa. Jos alkutuotannon ja muun
liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin
kohtaan "Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta". Lue lisää vähäisen toiminnan
arvonlisäverotuksesta vero.fi:stä.

Esimerkki: 

Yhdistys on hakeutunut alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuotannon lisäksi yhdistys ryhtyy 
harjoittamaan pienimuotoista kioskitoimintaa. Toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on enintään 15 000 
euroa. Yhdistyksen on kuitenkin hakeuduttava arvonlisäverovelvolliseksi myös muun liiketoiminnan osalta. 
Jos yhdistys siis hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta, on sen hakeuduttava 
arvonlisäverolliseksi myös liiketoiminnasta, vaikka liiketoiminta olisikin vähäistä. 

Yleishyödyllinen yhteisö 

Myös yleishyödyllinen yhteisö voi tietyin edellytyksin vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 
(katso ohjeen kohta 5 "Yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta"). 

3. Yhteisöhankkija
Yhdistys voi vapaaehtoisesti hakeutua yhteisöhankinnoista arvonlisäveroverovelvolliseksi, vaikka 
yhteisöhankintojen arvo ilman veron osuutta olisi enintään 10 000 euroa kalenterivuodessa. Merkitse 
lomakkeen tähän kohtaan rasti ja hakeutumisen alkupäivä. Ilmoita lisäksi lomakkeen 6212 liitteenä 
annettavassa selvityksessä se ajanjakso, jona yhdistys on arvonlisäverovelvollinen. 
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan aina vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Arvonlisäverovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona hakemus on saapunut Verohallintoon. 
Arvonlisäverovelvollisuus voi alkaa myös myöhempänä, hakemuksessa ilmoitettuna ajankohtana.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47957/hakeutuminen-arvonlis%C3%A4verovelvolliseksi-kiinteist%C3%B6n-k%C3%A4ytt%C3%B6oikeuden-luovuttamisesta2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47957/hakeutuminen-arvonlis%C3%A4verovelvolliseksi-kiinteist%C3%B6n-k%C3%A4ytt%C3%B6oikeuden-luovuttamisesta2/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/rekisterointi/vahainen_liiketoiminta_on_arvonlisavero/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/rekisterointi/vahainen_liiketoiminta_on_arvonlisavero/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
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4. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi  

Jos yhdistys harjoittaa alkutuotantoa ja yhdistyksen liikevaihto on tilikauden aikana enintään 15 000 euroa, 
yhdistyksellä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos yhdistys haluaa hakeutua 
arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse lomakkeen tähän kohtaan rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden 
alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.  

Merkitse rasti myös silloin, jos yhdistys, joka on hakeutunut liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, 
alkaa harjoittaa alkutuotantoa ja yhteenlaskettu liikevaihto tilikauden aikana on enintään 15 000 euroa. Jos 
alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, 
merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta". Lue 
lisää vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksesta vero.fi:stä. 

 
Yleishyödyllinen yhteisö 
 
Yleishyödyllinen yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen alkutuotannosta, koska alkutuotanto ei yleensä ole 
yleishyödyllisen yhteisön veronalaista elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin 
halutessaan vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta. 
 
5. Yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta  
Yleishyödyllinen yhteisö 

Yleishyödyllinen yhteisö voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi toiminnasta, jota 
harjoitetaan liiketoiminnan muodossa, vaikka myynnistä saatua tuloa ei pidettäisi tuloverotuksessa 
elinkeinotulona tai elinkeinotulojen liikevaihto jäisi alle vähäisen toiminnan rajan (15 000 euroa 
tilikaudessa).  

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen jälkeen yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen 
kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta, ellei toimintaa ole erikseen 
arvonlisäverolaissa säädetty verottomaksi. Hakeutuminen voi joissakin tilanteissa koskea vain osaa yhteisön 
toiminnasta. 

Uskonnollinen yhdyskunta 

Uskonnollinen yhdyskunta voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnan 
muodossa harjoitetusta myynnistä, vaikka toiminnan liikevaihto jäisi alle vähäisen toiminnan rajan (15 000 
euroa tilikaudessa).  

Hakeutumisen jälkeen uskonnollinen yhdyskunta on arvonlisäverovelvollinen kaikesta liiketoiminnan 
muodossa harjoitetusta toiminnasta, myös TVL 23.3 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, jos se tapahtuu 
liiketoiminnan muodossa. 

  

https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/89529/arvonlisaverottoman_vahaisen_toiminnan_4/


13 

Yhteisö hakeutuu ennakkoperintärekisteriin  
Jos yhdistys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse lomakkeen tähän kohtaan se päivä, jona yhdistys 
hakeutuu ennakkoperintärekisteriin. Merkitse alkupäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan 
tuleva alkupäivä. Yhdistys merkitään rekisteriin aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Kun 
yhdistys on kerran merkitty ennakkoperintärekisteriin, on tieto yhdistyksen ennakkoperintärekisteriin 
kuulumisesta sen jälkeen julkinen ja yhdistyksen tiedot näkyvissä YTJ-yrityshaussa osoitteessa ytj.fi. 
  
Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yhdistys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan 
elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. 
 
Tulonhankkimistoimintana voidaan pitää esimerkiksi yhdistyksen ulkopuoliselle työn teettäjälle tekemää 
talkootyötä, josta yhdistys saa korvauksen. Yhdistykselle talkootyöstä maksettavista suorituksista on 
toimitettava ennakonpidätys 13 prosentin suuruisena, jos yhdistys ei kuulu maksuhetkellä 
ennakkoperintärekisteriin. Ennakonpidätys on toimitettava riippumatta siitä, onko kyse yhdistyksen 
veronalaisesta vai verovapaasta tulosta. Kun yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan ei 
tarvitse toimittaa yhdistykselle maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ennakonpidätystä. 
Verohallinto voi jättää uuden yhdistyksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yhdistyksen 
johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt  

- verojen maksamisen  
- verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden  
- kirjanpitovelvollisuuden  
- muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.  

 

Yhteisö ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi  
Yhdistyksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, jos se maksaa 
vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yhdistyksen on ilmoittauduttava säännöllisesti 
palkkoja maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle 
palkansaajalle, vaikka näiden palkansaajien työsuhteet olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos 
yhdistys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto 
työnantajarekisteriin kuulumisesta on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto. 
Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava erillisilmoitus työnantajasuorituksista 
silloinkin, kun palkkoja tai muita suorituksia ei ole maksettu. 
Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset tulorekisteriin (tulorekisteri.fi). 
Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Lue lisää 
työnantajasuoritusten ilmoittamisesta ja maksamisesta vero.fi:stä. 

Satunnainen palkanmaksu  

Jos yhdistys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yhdistyksen ei tarvitse ilmoittautua säännöllisesti palkkoja 
maksavien työnantajien rekisteriin. Palkanmaksu on satunnaista, jos yhdistyksellä on palveluksessaan vain 
yksi vakituinen työntekijä tai 1 - 5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yhdistys on 
silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä säännöllisesti palkkoja maksavaksi 
työnantajaksi.  

Satunnaisesti palkkoja maksavan yhdistyksen on annettava palkkatietoilmoitus työnantajasuorituksista 
tulorekisteriin ja maksettava työnantajasuoritukset Verohallinnolle vain niiltä kuukausilta, joilta suorituksia 
on maksettu. Satunnaisesti palkkoja maksavan yhdistyksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai 
muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä 
työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa palkanmaksun alkupäivä lomakkeen kohtaan " Yhdistys 
ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi". 

https://www.ytj.fi/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/
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Oma-aloitteisten verojen verokausi  
 
Jos yhdistyksen kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 100 000 euroa, tätä kohtaa ei 
tarvitse täyttää. Siinä tapauksessa arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. 
Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot maksetaan kuukausittain.  
 
Jos kalenterivuoden (ei siis tilikauden) liikevaihto on enintään 100 000 euroa, yhdistys voi hakeutua 
pidennettyyn verokauteen. Tämä mahdollisuus koskee vain niitä yhdistyksiä, jotka ovat ilmoittautuneet tai 
hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi eli joiden 
on annettava oma-aloitteisten verojen veroilmoitus tai palkkatietoilmoitus säännöllisesti. Pidennetty 
verokausi on mahdollinen vain, jos yhdistys ei ole olennaisesti laiminlyönyt verojen ilmoittamista tai 
maksamista. 
 
 
Huomioithan, että verokauden pituuteen vaikuttavaan kalenterivuoden liikevaihtoon luetaan yhteisön 
kaikki myynnit, esimerkiksi 

- arvonlisäverolliset myynnit ilman veron osuutta 
- 0-verokannan alaiset myynnit 
- arvonlisäverolain perusteella verottomiksi katsottavat myynnit, jotka eivät oikeuta 

hankintojen veron vähentämiseen (esim. terveyden- ja sairaudenhoito ja sosiaalihuolto) 
- saadut tuet, jotka määräytyvät tavaran myyntihinnan tai myydyn määrän perusteella 
- provisiot 
- yleishyödyllisten yhteisöiden tapauksissa tuotot, jotka voidaan katsoa kyseisten 

yhteisöjen tavaran tai palveluiden myynneiksi (esim. varainhankinta ja vuokratulot). 
 
Liikevaihtoon ei sen sijaan lueta esimerkiksi vastikkeettomia jäsenmaksuja, saatuja osinkoja tai yleistukia 
eikä käyttöomaisuusmyyntejä. 
 
Verokauden valinta: 

- Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 100 000 euroa, voi arvonlisäveron ilmoittaa 
ja maksaa neljännesvuosittain. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja 
lähdeverot voi maksaa neljännesvuosittain. 

- Jos kalenterivuoden liikevaihto on 30 001-100 000 euroa mutta yhteisö haluaa kaikkien 
verojen verokaudeksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan "kuukausi". 

- Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa 
ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset voi maksaa neljännesvuosittain. 
Yhteisö, jonka liikevaihto on enintään 30 000 euroa, voi myös valita kaikkien verojen 
verokaudeksi neljännesvuoden tai kalenterikuukauden.  

 
Ilmoita haluttu verokausi liikevaihdon mukaan. Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yhteisön 
verokaudeksi automaattisesti aina kalenterikuukauden. 
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Esimerkki: 
 
 Jos kalenterivuoden liikevaihto on 24 000 euroa, sinulla on oikeus valita arvonlisäverotuksessa joko 
vuosi- tai neljännesvuosimenettely. Mikäli haluat valita vuosimenettelyn, ilmoita tiedot kuvan 
mukaisesti. 
 

 
  
Verohallinto päättää oma-aloitteisten verojen verokauden pituuden ja lähettää asiasta kirjallisen 
ilmoituksen. 
  
Huomioithan, että kun yhdistys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja 
maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yhdistykselle tiedon verokauden pituudesta. 
Verovelvollisen, jonka verotus toimitetaan pidennetyn verokauden mukaan, on ilmoitettava viipymättä 
Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yhdistys enää täytä 
pidennetyn verokauden ehtoja. Ilmoitus tehdään OmaVerossa tai Verohallinnon lomakkeella "Hakemus 
oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi" (4071), jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. 
Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan muuttaa yhdistyksen verokauden pituutta pidennetystä 
verokaudesta kuukauden pituiseen verokauteen, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yhdistys on 
esimerkiksi laiminlyönyt ilmoittamis- tai maksuvelvollisuuttaan. Jos verokautta muutetaan, Verohallinto 
lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta verokautta sovelletaan. 

 
Rekisteriseloste 
Rekisterinpitäjän on tietosuojalain mukaan huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva henkilö voi saada 
tietyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Rekisteriselosteissa on tiedot mm. siitä, mihin 
tarkoitukseen tietoja kerätään ja luovutetaan. Lisäksi niissä kerrotaan tietojen saamiseen ja tietojen 
korjaamiseen liittyvistä oikeuksista. Rekisteriselosteet ovat osoitteessa ytj.fi, prh.fi ja vero.fi. Patentti- ja 
rekisterihallitus ja Verohallinto ovat yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä. Lisäksi 
kummallakin viranomaisella on omat rekisterinsä. 
 

Lisätietoja  
Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja seuraavista paikoista:  
 
Patentti- ja rekisterihallitus  029 509 5050 
Verohallinto   029 497 048 

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet
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