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Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus 
Kiiminki-Kollaja)
Porotalouden verovuosi on 
poronhoitovuosi
Verotuksen perustietona paliskunnittainen
puhdas tuotto €/lukuporo
Poronomistajat arvonlisäverovelvollisia, 
paliskuntaryhmä
Ryhmän sisällä toiminta arvonlisäverotonta

Porotalouden verotus
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Porotalouden verotuksen tietolähteet

Poroluettelo
Paliskunnan kirjanpito
Tuottoperusteilmoitus
Arvonlisäveroilmoitus (osakas ja 
paliskunta)
Talkoopäiväkirjat
Ajopäiväkirjat
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Puhtaan tuoton laskenta

Paliskunnat tekevät tuottoperusteilmoituksen 
30.9. mennessä (tuottoperustelomake 
2005/06)
Ilmoitus sisältää paliskunnan tulot, menot ja 
osakkaiden henkilökohtaiset menot
Suurin osa tiedoista paliskunnan kirjanpidosta
Laskelmat tarkistetaan Paliskuntain 
yhdistyksessä
Neuvottelu Paliskuntain yhdistyksen ja 
verohallinnon edustajien kanssa lokakuun 
lopulla
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Kolmen vuoden keskiarvo tasoittamassa 
vaihteluita
Lopullista summaa kohtuullistetaan vielä
kertoimella 0,8
Alin mahdollinen puhdas tuotto 2 €/lukuporo
Esitys porotalouden puhtaasta tuotosta 
valtioneuvostolle lokakuun loppuun mennessä
Valtioneuvoston päätös yleensä joulukuun 
alkupuolella

Puhtaan tuoton laskenta
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Poronomistajan verottaminen puhtaan 
tuoton perusteella

Lukuporojen määrä
Paliskunnan puhdas tuotto €/lukuporo
Jako pääomatuloksi ja ansiotuloksi 
paliskunnan maksamien verollisten 
palkkojen perusteella
Pääomatulovero valtiolle
Ansiotuloista kunnallisvero kotikunnalle
Selvitys porotalouden tuloista
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Arvonlisäverotus

kulutusvero
liikevaihto oltava yli 8500 €/vuosi
porotaloudessa ryhmärekisterimalli
kotimaassa ryhmän ulkopuolelle myynti aina 
arvonlisäverollista
ulkomaille myynti pääosin arvonlisäverotonta
osakkaan laskelmat paliskuntaan kesäkuun 
alussa
paliskunta tekee alv-ilmoituksen verottajalle 
heinäkuun loppuun mennessä
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Tositteet ja arvonlisäveroilmoitus

kaikista tapahtumista oltava tositteet
lasketaan arvonlisäveroilmoitukseen 
verokannoittain
oma käyttö verotonta 850 € saakka
ilmoitukseen vain porotalouteen liittyvät 
myynnit ja hankinnat
ajopäiväkirjat tehtävä
paliskunnan vastuu
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Paliskunnan arvonlisäveroilmoitus

Ilmoitus 31.7. mennessä verottajalle, 
lisäaikaa mahdollista saada
Ilmoituksessa paliskunnan ja osakkaiden 
arvonlisäverot ”yhteiseen pottiin”
Ilmoituksen perusteella maksu tai palautus
Paliskunnan henkilötilien kautta 
maksu/palautus kohdennetaan osakkaille
Henkilökohtaisia arvonlisäveroja ei jaeta 
lukuporojen suhteessa kuten tuloverotus
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Paliskunnan veroilmoitus

Paliskunnan tehtävä veroilmoitus 30.9. mennessä
Ilmoitetaan paliskunnan lukuporojen määrä, 
tuottoarvoa ei tuolloin voida vielä ilmoittaa
Ilmoitetaan myös muusta erillisestä liiketoiminnasta 
saadut tulot (omaisuuden luovutukset, 
vuokratulot…)
tilapäisiä käyttökulukorvauksia ei katsota 
liiketoiminnaksi, esim. teurastamot, 
kulukorvauksista ei tarvitse periä alvia
liitteeksi tulos, tase, tilintarkastuskertomus
lisäaikaa mahdollista saada, veronkorotus
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Porojen arvon verotus lahjoituksena tai 
perintönä

Vuosittain määrätään varallisuusarvot
170 €/lukuporo v. 2006
70 €/vasa v. 2006
Ko. arvojen perusteella määräytyvät 
mahdolliset lahja- ja perintöverot



12

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN
Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Koulutusten internetsivut/materiaalit: 
www.lao.fi/laatukoulutushanke
Yhteystiedot
• Projektipäällikkö Seija Knuutila

Puh. 020 798 4168, seija.knuutila@lao.fi
• Projektisuunnittelija Henri Kitti

Puh. 020 798 4167, henri.kitti@paliskunnat.fi

http://www.lao.fi/laatukoulutushanke
mailto:seija.knuutila@lao.fi
mailto:henri.kitti@paliskunnat.fi
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