
Poromiehen verotus



Porotalouden verotus

Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus 
Kiiminki-Kollaja)

Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi
• poronhoitovuosi 2015-2016  2016 verovuoteen

Verotuksen perustietona paliskuntakohtainen 
puhdas tuotto €/lukuporo (Tuloverolaki 44 §)

Poronomistajat arvonlisäverovelvollisia  
paliskuntaryhmänä (Arvonlisäverolaki 13 c §)
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Puhdas tuotto

” Porotaloudesta saatuna tulona pidetään sitä 
puhdasta tuottoa, jonka porotalouden arvioidaan 
edellisenä poronhoitovuotena keskimäärin 
tuottaneen paliskunnan toimesta luettua, vuotta 
vanhempaa poroa kohti, ottaen huomioon 
paikkakunnalla tavalliset porokarjasta aiheutuneet 
kustannukset. Tämä tuotto määrätään kunkin vuoden 
verotusta varten vahvistettujen tuottoperusteiden 
nojalla. ”

Lasketaan paliskunnittain

Jaetaan poronomistajille lukuporojen mukaisessa 
suhteessa



Puhtaan tuoton laskenta

Paliskunnat tekevät tuottoperusteilmoituksen 
syyskuun loppuun mennessä 

Ilmoitus sisältää sekä paliskunnan että osakkaiden 
tulot ja menot

• Paliskunnan kirjanpidosta

• Poronomistajien arvonlisäveroilmoituksista

Laskelmat tarkistetaan Paliskuntain yhdistyksessä

Neuvottelu Paliskuntain yhdistyksen ja verohallinnon 
edustajien kanssa lokakuun lopulla
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Puhtaan tuoton laskenta

Kolmen vuoden keskiarvo 

Lopullista summaa kohtuullistetaan kertoimella 0,8

2017 lähtien 5 % yrittäjävähennys

Alin mahdollinen puhdas tuotto 1,90 €/lukuporo 
(aikaisemmin 2 €/lukuporo)
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Porotalouden verotuksen 
tietolähteet

Poroluettelo

Paliskunnan kirjanpito

Arvonlisäveroilmoitus (osakas ja paliskunta)

Talkoopäiväkirjat

Ajopäiväkirjat

Tuottoperustelaskelma (ilmoitus)
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Poronomistajan verotus

Lukuporojen määrä x paliskunnan puhdas tuotto 
(€/lukuporo)

Jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi paliskunnan 
maksamien verollisten palkkojen perusteella

Pääomatulovero valtiolle 

Ansiotuloista kunnallisvero kotikunnalle

Selvitys porotalouden tuloista 
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Esimerkki 1 poronomistajan verottamisesta

Lukuporoja 168, puhtaan tuoton arvo 7,34 €/lukuporo  verotettava puhdas 
tuotto 1 233,12 €

Paliskunnan maksama verollinen ansiotulo 1 704€

Porotalouden tulot jakaantuu seuraavasti:

• Ansiotuloa 1 233,12 €, josta vero henkilökohtaisen vero% mukaan

• Pääomatulo 0 €

Esimerkki 2

Lukuporoja 168, puhtaan tuoton arvo 14,49 €/lukuporo  verotettava puhdas 
tuotto 2 434,32 €

Paliskunnan maksama verollinen ansiotulo 1 704€

Porotalouden tulot jakaantuu seuraavasti:

• Ansiotuloa 1 704 €, josta vero henkilökohtaisen vero% mukaan

• Pääomatuloa 730,32 € (2434,32 € - 1704 €), josta veroa 30 %

Jos paliskunta ei ole maksanut palkkaa, niin verotettava puhdastuotto 
verotetaan kokonaan pääomatulopuolella



Henkilökohtaiseen 
veroilmoitukseen

Porotalouden velat ja korot

Eläkevakuutusmaksut (Myel)

Saadut sijaisapukorvaukset

Maatalouden veroilmoitus  ilmoitetaan mm. 
tulonlähdesiirrot (heinien myynti maataloudesta 
porotalouteen). Muistakaa kuitti!

Porotalouden tuet ja korvaukset (eptuki, inv.tuet, 
aloitustuet, petokorvaukset, auton alle jääneet, 
jne.) huomioidaan paliskunnan puhtaan tuoton 
laskennassa  ei kuulu henkilökohtaiseen  
veroilmoitukseen



Arvonlisävero
Kulutusvero

Pakollinen jos liikevaihto yli 10 500 €/vuosi 
(liiketoiminta), voi hakeutua vapaaehtoisesti

Porotaloudessa ryhmärekisterimalli

Ryhmän sisällä toiminta arvonlisäverotonta

Kotimaassa ryhmän ulkopuolelle myynti aina 
arvonlisäverollista

Ulkomaille myynti pääosin arvonlisäverotonta

Osakkaan laskelmat paliskuntaan kesäkuun alussa

Paliskunta tekee alv-ilmoituksen verottajalle 
heinäkuun alussa
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Paliskunta vastaa ensisijaisesti 
arvonlisäveroilmoituksista

Tulee pyrkiä turvaamaan, ettei tule 
verotustoimenpiteitä veronkorotuksineen jälkikäteen

Vastuu paliskunnalla

 veroseuraamukset paliskunnalle, joka perii 
osakkaalta

Paliskunnan hallitus kantaa vastuun 
arvonlisäveroilmoitusten oikeellisuudesta

 mahdolliset virheet korjattava



Tositteet ja 
arvonlisäveroilmoitus

Porotalouteen liittyvät myynnit ja hankinnat

Kaikista tapahtumista oltava tositteet 

 alv-ilmoituksen mukana paliskuntaan 

Lasketaan verokannoittain

Oma käyttö verotonta 850 € saakka

Oman käytön ja suoramyynnin osalta myös kappaleet 
ja kilot

Ajopäiväkirjat (pakettiauto, moottorikelkka, 
mönkijä, jne.)
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Ei arvonlisäveron 
vähennysoikeutta

Moottoripyörien ja henkilöautojen osalta ei ole 
arvonlisäveron vähennysoikeutta. 

 Henkilöauton että maastomoottoripyörän 
porotalouteen liittyvät ajot otetaan 
erikseen huomioon tuottoperustelaskennassa.

Muita vähennysrajoituksia: asunto, vapaa-ajan 
kiinteistö, asunnon ja työpaikan väliset kuljetukset, 
edustus, matkailuperävaunut, rakenteeltaan huvi- ja 
urheilukäyttöön tarkoitetut vesialukset, kevyet ilma-
alukset, kaksikäyttöautot

7.9.2017
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Jalostustoiminta
Paliskunnan kautta tapahtuva poronlihan myynti (ei ilmoiteta
omalla alv-ilmoituksella) sekä suoramyynti paliskuntaryhmän
ulkopuolelle on arvonlisäverollista.

Laajempi jalostustoiminta verotetaan erillisenä elinkeino-
toimintana (perustettava vähintään toiminimi)

Tavanomainen omien porojen myyntikuntoon saattaminen
suoramyynnin yhteydessä (teurastus, lihan varastointi, leikkaus,
kuivaaminen luonnonmenetelmin, pakkaaminen) kuuluu yleensä
alkutuotannon porotalouteen

 kun toiminta on omien porojen käsittelyä laajempaa tai
pidemmälle vietyä jalostusta (savustus, purkitus, makkarat,
sekalihatuotteet ym.)  erillistä elinkeinotoimintaa (ei
alkutuotantoa)

 työvoiman tarve ja huomattavat porotaloudesta erilliset
investoinnit korostavat toiminnan elinkeinoluonnetta

7.9.2017
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Arvonlisäverolaskelmat (ajoissa, kaikki tehtävä 
vaikka ei olisi ilmoitettavaa, kuitit)

Ajopäiväkirjat

Verotonta vain ryhmän sisällä

Jokaisessa poromiehessä on vähintään kaksi eri 
persoonaa (poromies, yksityishenkilö)

• Osassa jopa neljä (poromies, yksityishenkilö, 
maajussi, metsänomistaja)


