
Esimerkki 3 
 
Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö 
täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Kyseessä on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on 
sääntöjen mukaisella tarkoituksellaan rajannut toiminnan koskemaan ainoastaan rajoitettua 
henkilöpiiriä. Harrastus ry on muu kuin yleishyödyllinen yhdistys, jolla on verotettavaa 
henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. 
 
Sivu 1 
 
Yhdistys täyttää ensimmäiseksi veroilmoituslomakkeelle yhdistyksen nimen, y-tunnuksen ja 
tilikauden (1.1.2020-31.12.2020). Yhdistys ilmoittaa lisäksi veroilmoitusta täydentävien tietojen 
antajan yhteystiedot (Hilkka Harrastaja, 040 000 0000). 
 

 
 
Yhdistys täyttää kohdan 2 Yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot. Harrastus ry:n henkilöjäsenmäärä on 
10 henkilöä. Yhdistys merkitsee lisäksi tiedon yleishyödyllisyydestään. Yhdistys tietää aikaisempien 
verovuosien perusteella olevansa muu kuin yleishyödyllinen yhteisö, joten se merkitsee rastin tähän 
kohtaan. 
 

 
 
Yhdistys ei ole yleishyödyllinen, joten se ei täytä kohtaa 3. 



Sivu 2 
 

Yhdistys on muu kuin yleishyödyllinen yhteisö, joten sillä ei ole verovapaata tavaroiden tai 
palveluiden myyntitoimintaa kohdassa 4 (Erittely verovapaasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä). 
Yhdistys ei harjoita elinkeinotoiminnaksi katsottavaa toimintaa, joten yhdistys ei täytä kohtaa 5 
(Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta). 
 
Sivu 3 
 
Harrastus ry:n toiminta muodostuu harrastustoiminnasta ja matkojen järjestämisestä jäsenille. 
Toimintansa rahoittamiseksi Harrastus ry vuokraa omistamaansa lomamökkiä. Varsinaisen 
toiminnan tuotot ovat tuloslaskelman mukaan 2 000,00 euroa ja varsinaisen toiminnan kulut 4 000,00 
euroa. Yhdistyksen jäsenmaksutuotot ovat olleet 5 000,00 euroa. 
 
Harrastus ry:n on lisäksi vuokrannut omistamaansa lomamökkiä. Lomamökin vuokrauksesta on 
saatu tuloja yhteensä 6 000,00 euroa ja vuokraustoimintaan kohdistuu kuluja 2 000,00 euroa (poistot 
500,00 euroa ja muut kulut 1 500,00 euroa). Lomamökkiä vuokrataan kaikille halukkaille. 
 
Yhdistys erittelee ensin kirjanpidon mukaiset tuotot ja kulut sarakkeessa KP (Kirjanpidon mukainen 
erä).  
 
Koska yhdistys ei ole yleishyödyllinen, sillä ei ole enää henkilökohtaista tulolähdettä verovuodesta 
2020 lähtien. Tällaiset yhdistykset ja säätiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tulolähteen tuottoina ja 
kuluina myös sellaiset tuotot ja kulut, jotka eivät liity varsinaiseen elinkeinotoimintaan. Saraketta 
"Henkilökohtainen tulolähde" ei siis tarvitse täyttää miltään osin. Yhdistys erittelee toimintaansa 
liittyvät tuotot ja kulut kohdassa Veronalainen toiminta - EVL. 
 



 
 
Sivu 4 
 
Harrastus ry:llä ei ole muuhun omaisuuteen kuuluvia luovutusvoittoja, yhtymäosuuksia tai 
osakkeiden luovutustappioita, joten kohtaa 7 ei tarvitse täyttää. 
 
Harrastus ry ilmoittaa edellisellä sivulla laskemansa elinkeinotoiminnan tuloksen kohdassa 8. 
 

 
 



Veroilmoituksen allekirjoittaa Harrastus ry:n nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö Hilkka 
Harrastaja. 
 

 


