2Y MAATALOUDEN VEROILMOITUS

ILMOITA VERKOSSA
vero.fi/omavero

MAATALOUSYHTYMÄ 2019

Tätä lomaketta käyttää maatalousyhtymä,
joka on toiminnastaan muistiinpanovelvollinen.

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Tyhjennä
Viimeinen palautuspäivä

1 Yhtymän tiedot
Nimi

Y-tunnus

Toimiala (Toimialatiedon korjaus ei välity eteenpäin. Ilmoita muutos ytj.fi:n kautta.)

Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antaa (nimi)

2 Tuloverolaskelma (kaikki maatilat yhteensä)
A Maatalouden tulot

Puhelinnumero

Muistiinpanot
euroa

snt

Arvonlisäverollinen myynti 24 %
1 Myyntitulot kotieläimistä (ilman arvonlisäveroa, ei jaksotettuja myyntituloja) ...................................
2 Jaksotettavat myyntitulot kotieläimistä vuonna 2019 ............
3 Vuoden 2019 tuloksi jaksotetut myyntitulot kotieläimistä (vuosilta 2017–2019) ...............................
4 Muut myyntitulot (ilman arvonlisäveroa)
Arvonlisäverollinen myynti 14 %
5 Kotieläintuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa)......................................................................
6 Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot (ilman arvonlisäveroa)
Arvonlisäverollinen myynti 10 %
7 Majoituspalveluiden yms. myyntitulot (ilman arvonlisäveroa)
Maatalouden arvonlisäverottomat tulot, alv 0 %
8 Valtiolta saadut tuet ..........................................................................................................................
9 Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset ....................................................................................
10 Tasausvarauksen suora tuloutus ....................................................................................................
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11 Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot (esim. pellon vuokratulot) .........................................
12 Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityis- tai metsätalouden menot on vähennetty muistiinpanoissa
13 Muut lisäykset
(esim. arvonlisäveron alarajahuojennus tai energiatuotteiden valmisteveron palautukset)
Osingot ja ylijäämät, jotka liittyvät kiinteästi
maatalousyhtymän toimintaan
14 Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä .............................
Veronalainen osuus ........................................................................................................................
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15 Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä ..........
Veronalainen osuus ........................................................................................................................
16 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus
Veronalainen osuus ........................................................................................................................
17 Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista maista
Veronalainen osuus
Tulot yhteensä

Verotus
euroa

snt
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Y-tunnus

Muistiinpanot
euroa

B Maatalouden menot

Verotus
euroa

snt

1 Palkat................................................................................................................................................
2 Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 24 % (ilman arvonlisäveroa) .................................
3 Jaksotettavat kotieläinten hankintamenot vuonna 2019 .........
4 Vuoden 2019 poistona vähennettävät jaksotetut kotieläinten hankintamenot (vuosilta 2017–2019) .
5 Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 14 % (ilman arvonlisäveroa) ...................................
6 Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 10 % (ilman arvonlisäveroa) ...................................
7 Muut maatalouden arvonlisäverottomat menot 0 % ...........................................................................
8 Poistot .................................................................................................................................................
9 Verovuodelta tehty tasausvaraus ........................................................................................................
10 Muut vähennykset (esim. lisävähennykset ja koulutusvähennys)
Menot yhteensä

Maatalouden tulos
Maatalouden tappio
3 Osakkaan osuuksia koskevat tiedot ja vaatimus maatalouden tulon ansio- ja pääomatulojaosta
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Osakkaan nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Osuus yhtymän maatalouden tuloksesta
(prosentteina)

Osuus yhtymän maatalouden varallisuudesta
(prosentteina)

Vaadin, että maataloustoiminnasta saamani tulo jaetaan seuraavasti:
10 % pääomatuloa

kokonaan ansiotuloa

Osakkaan nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Osuus yhtymän maatalouden tuloksesta
(prosentteina)

Osuus yhtymän maatalouden varallisuudesta
(prosentteina)

Vaadin, että maataloustoiminnasta saamani tulo jaetaan seuraavasti:
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10 % pääomatuloa

kokonaan ansiotuloa

Osakkaan nimi

(Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon
enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta.)
Henkilötunnus tai Y-tunnus

Osuus yhtymän maatalouden tuloksesta
(prosentteina)

Osuus yhtymän maatalouden varallisuudesta
(prosentteina)

Vaadin, että maataloustoiminnasta saamani tulo jaetaan seuraavasti:
10 % pääomatuloa

(Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon
enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta.)

kokonaan ansiotuloa

Osakkaita on enemmän kuin kolme, täytä lisälehti 36A.

(Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon
enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta.)

snt
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Y-tunnus

4 Maatalouden poistot
Laske poistot maatalouden rakennuksista ja rakennelmista osaan A sekä poistot maatalouteen kuuluvista muista varallisuuseristä
osaan B. Ilmoita käyttöön ottamattomien koneiden ja rakennusten hankintamenot osassa C. Ks. täyttöohje.
Rakennukset 10 %
euroa
snt

A Poistot rakennuksista
ja rakennelmista

Rakennukset 6 %
euroa
snt

Rakennelmat 20 %
euroa
snt

Rakennelmat 25 %
euroa
snt

1 Poistamaton hankintameno
+
verovuoden alussa .....................
2 Hankinta- ja perusparannus+
menot verovuonna .....................
3 Vähennetään tasausvaraus .......
4 Vähennetään myyntihinnat .......
5 Vähennetään korvaukset
ja avustukset ..............................
6 Verovuoden poisto .....................
7 Poistamaton hankintameno
verovuoden lopussa

=
Koneet ja kalusto
poisto enintään 25 %

B Poistot maatalouteen kuuluvista muista
varallisuuseristä

euroa

Sillat, tukioikeus, asfaltointi
ym. poisto enintään 10 %

snt

euroa

snt

Salaojat, poisto
enintään 20 %
euroa

snt

1 Verotuksessa jäljellä oleva
+
menojäännös verovuoden alussa .............................
+
2 Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna ........
3 Vähennetään tasausvaraus ......................................
4 Vähennetään myyntihinnat .......................................
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5 Vähennetään korvaukset ja avustukset ....................
6 Verovuoden poisto ....................................................
7 Verotuksessa jäljellä oleva
=
menojäännös verovuoden lopussa
C Käyttöön ottamattomat rakennukset ja koneet

euroa

snt

1 Käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot verovuonna (ilman arvonlisäveroa) ....................
2 Käyttöön ottamattomien koneiden hankintamenot verovuonna (ilman arvonlisäveroa) .........................
3 Edellä mainittuihin menoihin käytetty tasausvaraus
5 Selvitys maatalouden kalustoon kuuluvista ajoneuvoista ja niiden käytöstä
1 Ajoneuvon käyttötiedot perustuvat
ajopäiväkirjaan
euroa
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1

2 Verovuoden
kokonaiskilometrimäärä

muuhun selvitykseen

3 Kokonaismenot muistiinpanoissa

km

4 Kaikkien osakkaiden yksityiskäyttö yhteensä1)

snt

euroa

snt

5 Kaikkien osakkaiden
metsätalouden ajot yhteensä1)
euroa

snt

Siirrä sivulle 1 osaan A (Maatalouden tulot) kohtaan 12 (Tuloutus yksityiskäytöstä), jos yksityiskäytön menot on vähennetty muistiinpanoissa.

6 Selvitys yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä maataloudessa

km

1 Ajoneuvon käyttötiedot perustuvat

2 Maatalouden ajot
(kaikki osakkaat yhteensä)
ajopäiväkirjaan
muuhun selvitykseen
3 Yhtymän osakkailleen maksamat
4 Muistiinpanoissa olevat todelliset menot
5 Laskennallinen vähennys
kilometrikorvaukset
euroa

snt

euroa

snt

euroa

snt
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Y-tunnus

Verotus
euroa

7 Maatalouden varallisuuslaskelma (kaikki maatilat yhteensä)

snt

Varat
1 Maatalousmaa ja tuotantorakennusten rakennuspaikat
(täyttöohjeessa ohjatun laskentakaavan mukainen arvo) ...................................................................
2 Tuotantorakennukset ........................................................................................................................
3 Lomamökit ym. vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen (ks. kiinteistöverotuspäätös) ...............
4 Maatalouden koneet ja kalusto .........................................................................................................
5 Maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet, jotka liittyvät kiinteästi maatalouden toimintaan ........
6 Muut maatalouteen kuuluvat varat ...................................................................................................
Maatalouden varat yhteensä
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Maatalouden velat

A MAATALOUDEN POSITIIVINEN NETTOVARALLISUUS
(Varojen ja velkojen erotus, kun positiivinen)

+

B MAATALOUDEN NEGATIIVINEN NETTOVARALLISUUS
(Varojen ja velkojen erotus, kun negatiivinen)

-

Maatalouden muut varat
Maatilaan kuuluvat etuudet kuten kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikat
8 Kokonaan pääomatulona verotettavat muut tulot ja maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimismenot
Muut tulot (esim. maa-ainesten myyntitulot)
Maa-ainesten myyntituloon kohdistuvat tulonhankkimismenot, esim. substanssipoisto
9 Maatalouden varoihin kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitot
Maatalouden käytössä olleiden arvopapereiden luovutusvoitot (täytä lomake 9A)
10 Maksetut palkat
Verovuoden aikana maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
11 Purkamattomat varaukset

vuodelta 2017
euroa

snt

vuodelta 2018
euroa

snt

vuodelta 2019
euroa

snt
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Tasausvaraus ...........................
Jälleenhankintavaraus

Päiväys

Allekirjoitus

Puhelinnumero

Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä. Muualle lomakkeeseen kirjoittamaasi tietoa ei käsitellä. Käytä vain vero.fi:stä
tulostettuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei lomakkeen optinen luku onnistu.

Tulosta

Sivulle 1

Tyhjennä

