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Laki
verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 13 §:n 2, 4 ja 5 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 momentti laissa 724/2004, 4 momentti laissa 1102/2006 ja 5

momentti laissa 655/2015, seuraavasti:

13 §

Yksittäisten kuntien jako-osuudet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kunkin yhteisön, lukuun ottamatta Metsähallituksen ja sen metsätaloutta harjoittavan

tytäryhtiön yhteisöverosta kunnille tulevaa osuutta, verovuodelta maksuunpantu yhteisö-
vero jaetaan kunnittaiseksi yritystoimintaerän laskentaeräksi. Jos yhteisöllä on toimipaik-
ka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero lisätään tämän kunnan laskentaerään. Jos yhtei-
söllä on toimipaikka useassa kunnassa, yhteisön vero lisätään näiden kuntien laskentaeriin
yhteisön toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa. Konserniavustukses-
ta verotuksessa annetun lain (825/1986) mukaisessa konsernisuhteessa olevien yhteisöjen
verot lasketaan kuitenkin yhteen ja lisätään asianomaisten kuntien laskentaeriin kyseiseen
konserniin kuuluvien yhteisöjen toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhtees-
sa. Kuntien osuus tässä momentissa tarkoitetusta yhteisöverosta vähennettynä 3 momen-
tissa tarkoitetulla metsävero-osuudella jaetaan yksittäisten kuntien yritystoimintaeräksi
näin saatujen kunnittaisten laskentaerien suhteessa (yritystoimintaerä).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kunnan metsäerää laskettaessa perusteena käytetään vuoden 2014 loppuun voimassa

olleen valtioneuvoston asetuksen (1101/2011) mukaisia Suomen metsäkeskuksen julkisen
palvelun yksikön alueyksiköittäin laskettuja bruttokantorahatuloja, jotka jaetaan yksittäi-
sille kunnille niiden alueella olevien metsämaapinta-alojen suhteessa, perusteeseen ei kui-
tenkaan lueta kunnan metsäalueisiin kuuluvia tässä momentissa tarkoitettuja luonnonsuo-
jelualueita. Lisäksi perusteeseen luetaan arvioidut saamatta jääneet kantorahatulot laki-
sääteisten luonnonsuojelualueiden metsämaista sekä vanhojen metsien suojeluohjelman
mukaisista valtion mailla ja 1 päivänä tammikuuta 1998 yksityismaista Kuusamon yhteis-
metsän alueella sijainneista metsämaista. Arvioidut saamatta jääneet tulot otetaan kuiten-
kin huomioon vain silloin, kun asianomaisten metsämaiden pinta-ala on Lapin läänissä vä-
hintään 1000 hehtaaria, Oulun läänissä 500 hehtaaria ja muualla maassa 300 hehtaaria.
Saamatta jääneet kantorahatulot määritellään vuosittain siten, että suojelualueiden metsä-
maan hehtaarimäärä kerrotaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain
(1142/2005) 7 §:n 2 momentin mukaisesti vahvistetulla metsän keskimääräisellä vuotui-
sella tuotolla. Metsävero-osuus lisättynä Metsähallitukselle ja sen metsätaloutta harjoitta-
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valle tytäryhtiölle maksuunpannulla kunnille tulevalla osuudella yhteisöverosta jaetaan
yksittäisten kuntien metsäeräksi näin saatujen kunnittaisten laskentaerien suhteessa.

Verohallinto toimittaa salassapitoa koskevien säännösten estämättä kullekin kunnalle
tiedon yhteisölle maksuunpannusta yhteisöverosta siltä osin kuin jako-osuuksien lasken-
nassa käytetty maksuunpantu yhteisövero kohdistuu tähän kuntaan. Verohallinto toimittaa
salassapitosäännösten estämättä lisäksi Suomen Kuntaliitto ry:lle tiedot yhteisöille mak-
suunpannuista yhteisöveroista kaikkien kuntien osalta tietojen tarkistamista varten. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään niiden yhteisöjen lukumäärästä, joiden osalta tietoja
toimitetaan.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien

tilityksissä yksittäisille kunnille.
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