Arvonlisäverotuksesta
24.-25.4.2012 Aila Miettinen
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Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994
◦ Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus
 Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot
voidaan vähentää.

◦ Arvonlisävero on kulutusvero
 Vero maksetaan tavaroiden ja palvelujen kulutuksesta ja veron
lopullisia maksajia ovat kuluttajat eli kotitaloudet.

◦ Arvonlisävero on välillinen vero
 Veron lopullinen maksaja eli kuluttaja ei tilitä veroa valtiolle, vaan
sen tilittää tavaran tai palvelun myyjä.
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Yleinen verokanta 23 %



Ruokatavaroiden, ravintolapalvelujen ja rehujen
verokanta 13 %



Henkilökuljetuksen, majoitustilan luovutuksen,
liikuntapalvelujen, tilaisuuksien pääsymaksujen ja
lääkkeiden verokanta 9 %
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Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa
suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa
tapahtuvasta
◦
◦
◦
◦
◦

1) tavaran tai palvelun myynnistä
2) tavaran maahantuonnista
3) tavaran yhteisöhankinnasta
4) tavaran siirrosta varastointimenettelystä
5) 32 §:ssä tarkoitetusta kiinteistöhallintapalvelusta.

◦ Myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa, jos siitä saatu
korvaus on EPL 13 §:n mukaista palkkaa!

4



Arvonlisäverolain 102 §:n mukaan verovelvollinen saa
vähentää verollista liiketoimintaa varten
◦ 1) toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai
palvelusta suoritettavan veron ja käännetyn menettelyn
perusteella maksetun veron
◦ 2) maahan tuomastaan tavarasta suoritettavan veron
◦ 3) tekemästään yhteisöhankinnasta suoritettavan veron
◦ 4) tekemästään tavaran siirrosta varastointimenettelystä
suoritettavan veron.
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Liiketoiminnan muotoa ei ole arvonlisäverolaissa
määritelty.
Liiketoimintana pidetään itsenäistä, ansiotarkoituksessa
tapahtuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja jatkuvaa toimintaa,
johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski.
Arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY mukaan
soveltamisalaan kuuluu kaikki taloudellinen toiminta.
Liiketoiminta eli taloudellinen toiminta on vastikkeellista
tavaran tai palvelun myyntiä tai muuta luovuttamista
liiketoiminnan/taloudellisen toiminnan muodossa.
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Osuuskunnat myyvät jäsenilleen ja muille palvelujensa
käyttäjille yleensä vettä ja/tai jäteveden käsittelyä.



KHO:n päätös 1994 T 6704
◦ Kaupungin katsottiin harjoittavan veden myyntiä ja jäteveden
käsittelyä arvonlisäverolain 1.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla liiketoiminnan muodossa. Kysymys ei ollut
viranomaistoiminnasta vaan kaupungin yksityisoikeudellisesta
toiminnasta. Merkitystä ei ollut sillä, että veden myynnistä ja
jäteveden käsittelystä perittävät maksut eivät kattaneet
kaikkia toiminnasta aiheutuneita kustannuksia.
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Verotuskäytännössä on sovellettu edellä olevaa
päätöstä ja arvonlisäverovelvolliseksi on rekisteröity
myös osuuskuntia, joilla on vain vähäisesti jäseniä ja
myyntituloja.
Ratkaisevaa on ollut, että osuuskunta on myynyt vettä
tai jäteveden käsittelyä ja toimintaa on voitu pitää
taloudellisena toimintana eli sitä on harjoitettu
liiketoiminnan muodossa.
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KHO:n päätös 2011 T 3584
◦ Päätös koski viemäriosuuskuntaa. Päätöksen mukaan
osuuskunnan harjoittama toiminta, joka käsitti paitsi
viemäriverkoston rakentamisen myös sen ylläpidon ja huollon
jäsenten yhteisiä tarpeita varten, ei ollut luonteeltaan
arvonlisäverolain 1.1.§:n 1 kohdassa tarkoitettua
liiketoiminnan muodossa harjoitettua liiketoimintaa, eivätkä
verkoston rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta aiheutuneet
maksut olleet vastiketta osuuskunnan palveluista yksittäiselle
osuuskunnan jäsenelle. Osuuskunnalla ei ollut lain 102 §:n
nojalla oikeutta vähentää rakentamansa verkoston rakennusja muihin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja.
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KHO:n päätöksen osuuskunnan toiminnan olosuhteet

◦ Erään haja-asutusalueen kylän asukkaat perustivat osuuskunnan
vuonna 2007. Osuuskunnan toimialana on sen sääntöjen mukaan
rakentaa, ylläpitää ja hoitaa viemärilaitosta ja tarjota
viemärihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota
viemärihuoltopalveluja myös muille vesi- ja viemärihuoltolaitoksille.
◦ Osuuskunta on aloittanut verkoston suunnittelun vuonna 2007.
Tarkoitus on rakentaa paineviemäriverkosto niin, että alueen
kiinteistöt voidaan liittää verkoston avulla Kunnan liikelaitos Oy:n
ylläpitämään yleiseen viemäriverkostoon.
◦ Rakennettava verkosto muodostuu runkoviemäristä,
runkoviemäristä kiinteistöpumppaamoille menevistä putkista,
kiinteistöpumppaamoista sekä talokohtaisista viemärilinjoista.
Verkoston kokonaispituus on 27,7 kilometriä.
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Rahoitus

◦ Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa.
Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa ja se on valmis vuoden 2012
aikana.
◦ Kunnan liikelaitos Oy rahoittaa suunnitteluvaiheen kustannuksista 61
prosenttia ja saostuskaivojen mittauksiin liittyviä töitä lisäksi 4 000
eurolla.

◦ Valtion vesihuoltoavusta saadaan 15 prosenttia runkoviemärin
ensimmäisen rakennusvaiheen kustannuksista. Loppuosa katetaan
Kunnan 30 prosentin rahoitusosuudella, Kunnan liikelaitos Oy:n 32
prosentin osuudella sekä osuuskunnan 23 prosentin suuruisella
omarahoitusosuudella.
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◦ Valtion vesihuoltoavustuksen saamisen ehtona on, että
viemäriverkosto myöhemmin luovutetaan Kunnan liikelaitos Oy:lle.
◦ Osuuskunta rahoittaa ensimmäisen vaiheen muita kuin
runkoviemäriä koskevan osuuden jäseniltä perittävillä
liittymismaksuilla sekä kunnan takaamalla lainarahoituksella.
◦ Osuuskunnan liittymismaksut ovat nykyisin palautuskelpoisia eli
arvonlisäverottomia omaan pääomaan rinnastettavia eriä. Vuonna
2007 voimassa olleiden sääntöjen mukaan ne ovat olleet
palautuskelvottomia eli arvonlisäverollisia lopullisia korvauksia
jäsenen liittymisestä viemäriverkkoon.

◦ Kunnan takauspäätöksen ehtona on, että runkoviemäri siirtyy
Kunnalle viemärihankkeen valmistuttua.
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◦ Liittymismaksuennakoiden ja osuusmaksujen lisäksi jäseniltä
on peritty suunnittelumaksuja, joilla on katettu hankkeen
suunnittelusta kertyneitä kustannuksia ja toiminnan
yleiskuluja.
◦ Viemärihankkeen valmistuttua osuuskunnan juoksevat tulot
muodostuvat jäseniltä perittävistä viemäriverkoston ja
pumppaamoiden palvelumaksuista.
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Sopimukset

◦ Kunnan liikelaitos Oy:n ja osuuskunnan välille on laadittu sopimus
runkoviemärin liittämisestä Kunnan liikelaitos Oy:n omistamaan
viemäriverkostoon ja runkoviemärin myöhemmästä siirtämisestä
Kunnan liikelaitos Oy:lle.
◦ Osuuskunta päättää viemäriverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta,
mutta rakennussuunnitelmat tulee esittää Kunnan liikelaitos Oy:n
hyväksyttäväksi.

◦ Koska Kunta ja Kunnan Liikelaitos Oy osallistuvat runkoviemärin
kustannuksiin merkittävällä rahoitusosuudella, sopimukseen on
sisällytetty ehto, jonka mukaan osuuskunta luovuttaa runkoviemärin
korvauksetta Kunnan Liikelaitos Oy:lle vuoden 2020 loppuun
mennessä. Tätä ennen runkoviemärin omistusoikeus kuuluu
yksinomaan osuuskunnalle.
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◦ Osuuskunnassa on vuoden 2008 lopussa ollut 173 jäsentä, joista 98
prosenttia on allekirjoittanut liittymissopimuksen viemäriverkostoon
liittymisestä.
◦ Kiinteistönomistajat ovat lisäksi solmineet ”Liittymis- ja
käyttösopimuksen vesihuoltoon haja-asutusalueella” - nimisen
sopimuksen liittyä Kunnan Liikelaitos Oy:n omistamaan viemäriin
osuuskunnan viemärin kautta kiinteistökohtaisella pumppauksella.
◦ Kiinteistönomistajat ovat valtuuttaneet osuuskunnan rakentamaan
talokohtaiset viemärilinjat. Näiden viemärilinjojen kustannuksista
vastaavat kiinteistönomistajat, joiden omistukseen linjat tulevat.
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Asian käsittelyvaiheet
◦ Osuuskunta on hakenut ennakkoratkaisua muun ohessa siitä, onko
osuuskunnalla täysimääräinen vähennysoikeus viemäriverkoston
suunnittelu-, rakennus-, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sisältyvistä
veroista.
◦ Pohjois-Suomen yritysverotoimisto on 31.8.2009 antamassaan
ennakkoratkaisussa lausunut, että osuuskunnalla on täysimääräinen
vähennysoikeus viemäriverkoston suunnittelu-, rakennus- sekä
käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sisältyvistä arvonlisäveroista.
Osuuskunnan on suoritettava arvonlisäveroa jäseniltään perimistään
osuusmaksuista, suunnittelumaksuista ja palvelumaksuista. Veroa on
lisäksi suoritettava palautuskelvottomista liittymismaksuennakoista.
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Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut PohjoisSuomen yritysverotoimiston ennakkoratkaisupäätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaatinut, että päätös kumotaan ja
uutena ratkaisuna lausutaan, ettei osuuskunnalla ole oikeutta
vähentää viemäriverkoston suunnittelu-, rakennus-, käyttö- ja
ylläpitokustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja miltään osin.
Osuuskunnan toimintaa ei pidetä arvonlisäverollisena, joten
osuuskunnalla ei ole vähennysoikeutta ennakkoratkaisussa
todettuihin kustannuksiin sisältyvistä arvonlisäveroista.



Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikön valituksen, joten ennakkoratkaisu jäi
voimaan.
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Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö pyysi lupaa valittaa Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä ja uudisti Helsingin
hallinto-oikeudelle esittämänsä ja vaatimansa. Valittajan näkemyksen mukaan
asiassa on kysymys siitä, onko osuuskunnalla oikeus vähentää kyseisten
kustannusten sisältämät arvonlisäverot, kun viemäriverkoston
rakennusvaiheen kustannukset katetaan jäseniltä perittävillä
palautuskelpoisilla liittymismaksuilla. Arvonlisäverollista myyntiä on vain
ylläpitokustannusten veloitus jäseniltä.



Korkein hallinto-oikeus myönsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle
valitusluvan ja tutki asian. KHO hyväksyi Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikön valituksen ja kumosi Helsingin hallinto-oikeuden ja
Pohjois-Suomen yritysverotoimiston päätökset. Uutena ennakkoratkaisuna
KHO lausui, ettei osuuskunnalla ole oikeutta vähentää viemäriverkoston
suunnittelu-, rakennus-, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sisältyviä
arvonlisäveroja miltään osin.
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KHO:n päätöksestä ilmenevät asian oikeudellinen arviointi
ja johtopäätökset:
◦ Osuuskunta on perustettu viemäriverkoston rakentamista varten.

◦ Osuuskunta mahdollistaa jäsenilleen pääsyn rakennuttamansa
viemäriverkoston kautta kunnallisen vesihuoltolaitoksen
ylläpitämään viemäriverkostoon.
◦ Jäteveden puhdistamisen suorittaa kunnallinen vesihuoltolaitos
jäseniltä perittävää vastiketta vastaan.
◦ Osuuskunta ei myy jäteveden puhdistuspalveluja eikä se ole
esittänyt selvitystä viemärihuoltopalvelujen myymisestä
ulkopuolisille.
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◦ Osuuskunta saa verkoston rakentamiseen valtion vesihuoltoavustusta
vesihuollon aikaansaamiseksi alueelle. Osittain rakentamisen rahoittaa
Kunta. Osuuskunnan jäsenet maksavat osuuskunnalle suunnittelu- ja
liittymismaksuja. Hankeen valmistuttua juoksevat menot peritään
jäseniltä.

◦ Osuuskunnan toiminta, joka käsittää paitsi viemäriverkoston
rakentamisen myös sen ylläpidon ja huollon jäsentensä yhteisiä tarpeita
varten, ei näissä oloissa ole luonteeltaan arvonlisäverolain1.1 §:n 1
kohdassa tarkoitettua liiketoiminnan muodossa harjoitettua
liiketoimintaa, eivätkä viemäriverkoston rakennuttamisesta, ylläpidosta
ja hoidosta aiheutuneet maksut ole vastiketta osuuskunnan palvelusta
yksittäiselle osuuskunnan jäsenelle.
◦ Näin ollen osuuskunnalla ei ole arvonlisäverolain 102 §:n mukaista
oikeutta vähentää rakennuttamansa verkoston rakennus- ja muihin
kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja.
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Verohallinnon kanta vesihuolto-osuuskuntien
arvonlisäverotukseen
◦ Voidakseen vähentää toimintaansa kohdistuvien tavaroiden tai
palvelujen arvonlisäverot, vesihuolto-osuuskunnan pitää harjoittaa
arvonlisäverollista toimintaa eli se myy tavaroita tai palveluja,
esimerkiksi vettä tai jäteveden puhdistusta, liiketoiminnan
muodossa.
◦ Osuuskunnan jäsenmäärällä ei suoranaisesti ole merkitystä, mutta
jos jäseniä on vain muutama ja/tai myyntiä vähäisesti, on erikseen
harkittava, tapahtuuko toiminta liiketoiminnan muodossa. Myös
omakustannushintainen myynti voi olla liiketoiminnan muodossa
harjoitettua.
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◦ KHO:n päätöksen periaatteita aletaan soveltaa vuoden 2012 alusta
niihin osuuskuntiin, jotka toimivat samanlaisissa olosuhteissa kuin
KHO:n päätöksen osuuskunta, eli ne eivät myy vettä tai jäteveden
puhdistusta eivätkä muitakaan verollisia hyödykkeitä liiketoiminnan
muodossa. Jos osuuskunta on merkitty arvonlisäverovelvolliseksi
pelkästään tästä toiminnasta ja se on tehnyt verkoston
rakentamiskustannuksista arvonlisäverovähennykset, tehdyt
vähennykset kertatarkistetaan ja osuuskunta poistetaan
arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Tarkistamisella tarkoitetaan
palautettujen arvonlisäverojen takaisin Verohallinnolle maksamista.
◦ Arvonlisäverollisen liiketoiminnan lopettamisesta löytyy ohjeita
osoitteesta www.vero.fi. Arvonlisäverovelvollisuuden päättymiseen
ja vähennysten tarkistamiseen liittyviä ohjeita ovat
”Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus” 14.12.2007 Dnro
1845/40/2007 ja ”Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja
konkurssi ” 1.7.2010.
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Milloin vesihuolto-osuuskunnan kannattaa hakeutua
arvonlisäverovelvolliseksi?
◦ Jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, myyjä ei ole
arvonlisäverovelvollinen. Hän voi kuitenkin hakeutua tätä pienemmällä
liikevaihdolla verovelvolliseksi, edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan
liiketoiminnan muodossa.
◦ Jos tilikauden liikevaihto eli verollinen myynti ja eräät verottomat
myynnit yhdessä ovat enemmän kuin 8 500 euroa, verovelvollisuus on
pakollista.
◦ Hakeutuminen kannattaa, jos osuuskunnalla on tilikaudella verollista
liikevaihtoa vähemmän kuin 8 500 euroa, mutta merkittäviä
investointeja, joiden sisältämät verot osuuskunta voi vähentää ja näin
pienentää investoinnista maksettavaksi jäävää hankintahintaa.
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Kirjallinen ohjaus ja valituskelpoinen ennakkoratkaisu
◦ Verohallinto antaa pyydettäessä kirjallisen ohjauksen kysyjän
arvonlisäverotukseen kuuluvissa asioissa. Kirjallinen ohjaus on
maksuton ja siitä ei voida valittaa Helsingin hallinto-oikeudelle.
◦ Jos asia on hakijalle tärkeä, Verohallinto antaa kirjallisesta
hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan
hakijan liiketoimeen. Ennakkoratkaisupäätös on valituskelpoinen ja
maksaa 175 euroa.
◦ Ohjaus- ennakkoratkaisupyynnöt osoitetaan osuuskunnan
kotikunnan mukaiseen yritysverotoimistoon. Yritysverotoimiston
nimi ja osoitetiedot löytyvät osoitteesta www.vero.fi kohdasta
”Yhteystiedot”.
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