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Maatalouden veroilmoitukset, muutokset
2020
Ilmoituspäivä 2.3.2020
• 2C , 2Y, Arvonlisäveroilmoitus ja energiatuotteen valmisteveron
palautushakemus verovuodelta 2019
OmaVero laajentunut:
• energiatuotteen valmisteveron palautushakemus
• varainsiirtoveron maksu ja ilmoitus
• antaa rakentamisilmoitus ja toimittaa perukirja
2021
Vuosina 2020 – 2023 uusina hankittujen koneiden poisto-oikeus
kaksinkertaistuu (max 50 %) (HE 85/2019)

ProAgria Länsi-Suomi ry

Veroilmoituslomakkeet
• Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset toimitettu asiakkaille
tammikuun 2020 aikana
• Veroilmoituksen liitteenä on saatekirje, johon on koottu tärkeimpiä
ilmoittamiseen liittyviä asioita
• Täyttöohjeet kyseisen verolomakkeen sivulta (vero.fi/lomakkeet)
• Palautukset suositellaan tehtävän sähköisesti
• Energiatuotteen valmisteveron palautushakemus lähetetään
maatalouden 2- ja 2Y- lomakkeiden mukana
ProAgria Länsi-Suomi ry

Maatalousveroilmoitus
• Tarkista
- Suurimmat hankinnat ja myynnit
- Lainojen lyhennykset
- Tuet
- Energiaveron valmisteveron palautus
• Säilytä tositteet ja selvitä kuittiin miten maksu kohdistuu maa- /
metsätalouteen
• Maataloudelle oma tili
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Maatalousveroilmoitus, yhtenäistämisohje
• Maatalouden työhuonevähennys 450 € /vuosi
• Metsätalouden työhuonevähennyksenä voidaan käyttää toiminnan
laajuudesta riippuen 225 € / vuosi

• Puhelinmenot voi vähentää kokonaan maatalouden menona, jos
yksityiskäyttö on vähäistä
• Työntekijöille tarjottavien aterioiden korjauseränä voidaan käyttää
6,60 € / henkilö / päivä
• Sähkö ja lämmitys, yksityiskäytön korjaukset

• Vesimaksut yksityiskäytön osuutena 40 m3/hlö/v
ProAgria Länsi-Suomi ry

Maatalousveroilmoitus, yhtenäistämisohje
• Hevostoiminta, joka ei kuulu maatalouden tulolähteeseen ruokitaan
maatalouden tuotteilla vähentää menoja 1000 e/hevonen ja 500 e/varsa
• Päivärahat
• yli 10 h 42 e/pv
• yli 6 h 19 e/pv
• Yksityisauton käyttö maataloudessa
• 0,43 e/ km vaatii ajopäiväkirjan tai muun selvityksen

• Koulutusvähennys, vain työntekijät (lomake 79A),
• Talkootyön verollisuus?
ProAgria Länsi-Suomi ry

Maatalousveroilmoitus
Poistot
• Rakennukset 0-10 %
• Koneet 0 -25 %
• Sillat, tukioikeudet 0 -10%
• Salaojat 0 – 20 %
• Poistoja kannattaa tehdä enintään lainan lyhennysten verran
• Vuosipoistoina tehtävät
-Pienkoneet / koneet käyttöikä alle 3 v.
-Tukioikeudet
• Rakennus- /koneisto-investointeihin myös rakennuksen palkkaja tarvikekulut
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Maatalousveroilmoitus
Esimerkki:

Tulot-menot = 94 000 €
Lainan lyhennykset = 30 000 €

Maatalousveroilmoitus
• Tasausvaraus
40 % maatalouden puhtaasta tulosta
Puhdas tulo = tulot – menot
(ei korot, lisävähennykset)

tasausvaraus 800 e - 13 500 e
(Puhdas tulo 2 000 e – 33 750 e)

• tasausvarausten käyttö rakennuksiin ensisijaisesti
• tasausvarausten teko, tuloutus 3. vuonna
• tasausvaraus tuloutuu helposti tilakaupan yhteydessä
ProAgria Länsi-Suomi ry

Maatalousveroilmoitus
• Käyttöön ottamattomat koneet ja rakennukset
-

Tasausvarauksen voi käyttää käyttöönottamattomiin
Arvonlisäverotus hankintavuoden mukaan
Poistoja ei saa tehdä
Pitää muistaa siirtää seuraavalle vuodelle

• Myel-maksut,
•

joko lomake 2 tai 1

Maatalouden tulos/ tappio
- tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot
- Jaettavasta yritystulosta tehdään automaattisesti 5 %:n yrittäjävähennys
= VEROTETTAVA YRITYSTULO
- Jos haluat maatalouden tappion vähennettävän muista pääomatuloista, pitää muistaa
vaatia
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ANSIOTULOT
TULOVEROASTEIKKO

- Palkkatulot
- Luontaisedut

- Eläkkeet
- Maatalouden ansiotulo
- Elinkeinotoiminnan
ansiotulo

- Hankintatyön arvo

PÄÄOMATULOT
30/34 % VEROKANTA

- Korot
- Vuokratulot (ei pelto!)
- Luovutusvoitot
- Osingot (pörssiyhtiöt)
- Maatalouden pääomatuloosuus
- Metsän pääomatulo
- Elinkeinotoiminnan
pääomatulo
- Maa-ainesten myynti

Maatalousveroilmoitus
• Ansiotulojako tilalla

ProAgria Länsi-Suomi ry
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Maatalousveroilmoitus
• Ansiotulojako tilalla
Tilalla positiivinen nettovarallisuus
=edellisen vuoden nettovarallisuus
+ verovuonna maksetut palkat (ennakonpidätyksen alainen osuus)
Vuoden 2018 nettovarallisuus
Vuonna 2019 maksetut palkat 12 000€ x 30%=
TILAN NETTOVARALLISUUS

150 000€
3 600€
153 000€

Pääomatulo-osuus 10%
Pääomatulo-osuus 20%

15 360€
30 720€
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Maatalousveroilmoitus
• Ansiotulojako tilalla
Tilalla positiivinen nettovarallisuus 153 600 e
= verotettava tulos 41 520 e tai 70 000 e
puolisoille jaettu
varallisuusjako tilalla 50 % 50 %
työskentelyjako tilalla 50 % 50 %

verotus yhdelle
100 %
100 %
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Maatalousyhtymän veroilmoitus 2Y
• Vain maatalousyhtymille tarkoitettu veroilmoitus
• Maatalousyhtymille lähetetään veroilmoituksen liitteenä tiedoksi
osakasselvitys, josta ilmenee verohallinnon rekisteritietojen mukaiset
osakkaat ja heidän maatalouden tulo- ja varallisuusosuutensa
• Osakkaita koskevat verovuoteen kohdistuvat tiedot ilmoitetaan jatkossa
suoraan 2Y- lomakkeella ja tarvittaessa sen 36A- lisälehdellä
• Pysyvistä tulo- ja varallisuusosuuksien muutoksista ilmoitetaan Y5lomakkeilla (ytj.fi)

Maatalousyhtymän veroilmoitus 2Y,
osakkaita koskevat tiedot
• Ilmoita osakkaita koskevia tietoja lomakkeella 2Y vain silloin
• jos osakas vaatii muuta pääomatulo-osuutta kuin 20 %
enimmäismäärää
• jos osakkaalle halutaan jakaa verovuonna poikkeuksellisesti eri osuus
yhtymän tuloksesta kuin verohallinnon asiakasrekisteriin on merkitty

ProAgria Länsi-Suomi ry

Maatalousyhtymän veroilmoitus 2Y
• Autokulujen ilmoittaminen on uudistettu yhtymän ilmoittamisen
näkökulmasta

• Yhtymä voi myös maksaa verovapaita matkakorvauksia 0,43 e/km
palkkakuluina osakkaalle, TULOVEROREKISTERI
• Aiemmin 36- lomakkeella ilmoitetut muut tulot, kuten maa-ainesten
myyntitulot ja niihin kohdistuvat tulonhankkimismenot, ilmoitetaan jatkossa
2Y- lomakkeella

ProAgria Länsi-Suomi ry

Maatalousyhtymä,
velkojen ja korkojen ilmoittaminen
• Maatalousyhtymän toiminnan rahoittamiseen otettuja velkoja ja niistä
aiheutuvia korkoja ei käsitellä yhtymän veroilmoituksella (ei siis muutosta
aiempiin vuosiin)
• 2Y- lomakkeella oleva kohta ”maatalouden velat” on tarkoitettu vain
poikkeustilanteisiin, esim. jos yhtymä on saanut ennakkomaksuna liian
suuren suorituksen, joka on palauttamatta verovuoden lopussa

• Yhtymän varojen hankintaan otetut velat käsitellään kunkin osakkaan
henkilökohtaisessa verotuksessa
• Osakkaan yhtymän maatalouteen kohdistuvat korot vähennetään
yhtymäosuuden tuottamasta maatalouden puhtaasta tulosta
• Osakas ilmoittaa velka- ja korkotiedot omalla veroilmoituksellaan
OmaVerossa tai lomakkeella 50B

ProAgria Länsi-Suomi ry

Metsätalouden veroilmoitus 2C
• Metsätaloudenharjoittaja jättää ilmoituksen 2.3.2020 mennessä
tai 2.4.2020 mennessä, jos ilmoittaja palauttaa myös 2 tai 5 lomakkeen

• Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa,
• jos verovuonna ei ole metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä tai
varauksista ilmoitettavia seurantatietoja

• Tarkista metsätulot
• Metsämatkat
•

0,25 €/ km

• Päivärahat
•

28 €/ yli 10h 15 €/ yli 6 h

• Menovaraus
• Enintään 15 % metsätalouden pääomatuloista,
joista vähennetty metsävähennys ja hankintatyön arvo
• Tuloutuu neljän vuoden aikana varauksen teon jälkeen

• Hankintatyön arvo
• ilmoitetaan sinä vuonna kun työ on tehty
• 125 m3 verovapaata
ProAgria Länsi-Suomi ry

Metsätalouden veroilmoitus 2C
• Metsävähennys
• 60 % vuonna 2019 saaduista metsän pääomatuloista, vähintään 1 500 e

Ostettu metsä 100 000 e vuonna 2012
Syntyy metsävähennyspohjaa 60 %
myyty 2019 pystykaupalla
josta täysi metsävähennys 60 % (50 000 e * 0,6)
metsävähennystä jää vielä käytettäväksi
seuraaville vuosille 18 000 e

60 000 e
50 000 e, alv 0 %
30 000 e

ProAgria Länsi-Suomi ry

Metsätalouden veroilmoitus 2C
• Metsälahjavähennys
• Metsälahjavähennystä vaaditaan OmaVerossa tai lomakkeella 2L
esitäytetyn veroilmoituksen jälkeen
• Muut erikseen ilmoitettavat metsätalouteen liittyvät tiedot
• Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedoista puuttuu metsätalouden
velkoja tai korkoja tai tiedoissa on korjattavaa, korjaukset
ilmoitetaan OmaVerossa tai lomakkeella 50B (pääomatulot ja niistä
tehtävät vähennykset) kohdassa 4.4. (vähennyskelpoiset korot ja
muutokset velkatietoihin)
• Verohallinto laskee yrittäjävähennyksen viran puolesta

ProAgria Länsi-Suomi ry

Arvonlisäveron ilmoittaminen
• Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan sähköisesti OmaVerossa
• Verohallinto ei enää lähetä arvonlisäveroilmoitusta varten erikseen
lomakkeita tai ohjeita

• Metsätalouden harjoittajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos
hänellä ei ole verovuodelta metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita
verotukseen vaikuttavia tietoja
• HUOM! Maatalouden harjoittaja jättää aina arvonlisäveroilmoituksen,
vaikka verovuonna ei toimintaa olisikaan

ProAgria Länsi-Suomi ry

Veroilmoitukset
• Tuloveroilmoitukset
sähköisesti OmaVerossa

tai

paperilomakkeella
• Huom, paperilomakkeen tulee olla perillä Verohallinnossa määräpäivään
mennessä

tai

suoraan taloushallinto-ohjelmasta tiedostona

• Arvonlisäveron ilmoittamiseen ei muutosta, ilmoitus annetaan
OmaVerossa
• Arvonlisäveron paperi-ilmoitus vain erityisestä syystä
• Nyt myös verovuoden 2019 energiatuotteen valmisteveron
palautushakemus OmaVerossa
• palautus maksetaan maaliskuun ja heinäkuun välillä
ProAgria Länsi-Suomi ry

Veroilmoitusten palautuspäivät
2.3.2020
• 2C - Metsätalouden veroilmoitus (pelkkää metsätaloutta harjoittava
elinkeinonharjoittaja ja metsäyhtymä)
• 2Y - Maatalouden veroilmoitus, maatalousyhtymä (uusi lomake)
• Arvonlisäveroilmoitus (vuosialv:ssa oleva)
• Energiatuotteen valmisteveron palautushakemus verovuodelta 2019
2.4.2020
• 2 - Maatalouden veroilmoitus, maatalouden harjoittaja
• 2C - Metsätalouden veroilmoitus, jos lisäksi palautettavana 2- tai 5lomake
HUOM! Veroilmoitusten tulee olla perillä verohallinnossa viimeistään
määräpäivänä
ProAgria Länsi-Suomi ry

Toimimme Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa
ProAgria Länsi-Suomi
•

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

• Maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia
edelläkävijäpalveluja
• Tavoitteemme on tukea maaseudun elinvoimaisuutta ja hyvinvointia
myös osallistumalla maaseudun kehittämishankkeisiin
• Toimipaikkamme: Pori, Turku, Eura,
Huittinen, Kankaanpää, Loimaa, Salo, Somero
www.proagria.fi/lansi
www.maajakotitalousnaiset.fi/lansi

Palvelumme teille
• Talouspalvelut: Liiketoiminta- ja investointisuunnitelmat, Veroneuvonta,
Sukupolvenvaihdossuunnittelu, Yhtiöittäminen, Tilipalvelut
• Kasvintuotantotiloille: Viljelysuunnittelu, Kasvustokäynnit, Tukineuvonta,
Maanäytepalvelu, Avomaan vihannesviljelyn neuvonta,
Marjanviljelyneuvonta, Nurmentuotanto
• Luomutiloille
• Maidontuotantotiloille: Tuotannon ohjaus, tuotosseuranta,
Ruokintasuunnittelu, Nurmentuotanto, Nuorkarja ja Eläinten hyvinvointi
• Maaseutuyrityksille
• Maisemasuunnittelupalvelut, Ympäristösopimukset
• Pienryhmätoiminta
• Tekniikkapalvelut: Vesitaloussuunnittelu, Rakennussuunnittelu,
Energiasuunnittelu
• Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
• Asiantuntijapalveluita myös nauta-, lammas-, sika-, siipikarja-, marja- ja
puutarhayrittäjille.

Käytettävissä 10 000 euroa Neuvo-palveluihin.
Onko investointi, sukupolvenvaihdos tai
yhtiöittäminen ajankohtainen? Mietitkö
tuotantosuunnan
muutosta tai monialaistamista?
Miten investointi tuottamaan, uutuudet
käyttöön ja toimimaan?
Mietitään yhdessä tulevaisuuteen kantavat
ratkaisut.
Hyödynnä Neuvo 2020!

LAAJENTUNUT
maatilan
nykyaikaistaminen
ja kilpailukyvyn
parantaminen osiolla
Maksat vain alv:n osuuden,
joka on vähennyskelpoinen
arvonlisäverotuksessa.

Neuvo 2020 KIKY-osio, tarjoamme esimerkiksi:
1. Selvityksiä, kartoituksia ja arviointeja
• SPV-alkuselvityksiä
• Yhtiöittämisen alkuselvityksiä
• Investoinnin alkuselvityksiä
• Vaihtoehtojen arviointia mm. tuotannon muutokset ja
monialaistaminen
2. Suunnitelmia
• Kehittämissuunnitelmia tarpeidesi mukaan, joko isoja suunnitelmia tai
pienempiä täsmätarpeisiin ja parannuksiin tai uusien taloutta
hyödyttävien parannusten käyttöönottoon
3. Keskusteluja ja analysointeja
• Suunnitelmien käynnistämistä ja avaamista käytännönläheisesti tilallasi
• Nettipalavereita suunnitelmien käynnistämiseen ja yhteiseen
keskusteluun
4. Seurantaa
• Katsotaan yhdessä, miten esimerkiksi investointisi, yhtiöittäminen,
tilasi talous tai tuotanto on käynnistynyt, ja mitä kehitystarpeita on
ProAgria Länsi-Suomi ry
jatkossa

Kiitos !
Elina Heliander
elina.heliander@proagria.fi

Maarit Syrjälä, ProAgria Länsi-Suomi ry

