Esimerkki 3
Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää
veroilmoituslomakkeen 6C. Esimerkissä kyseessä on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on
sääntöjen mukaisella tarkoituksellaan rajannut toiminnan koskemaan vain rajoitettua henkilöpiiriä. Harrastus
ry on muu kuin yleishyödyllinen yhdistys, jolla on verotettavaa henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.
Sivu 1
Yhdistys tarkistaa ensimmäiseksi sivulta 1 esitäytettyjen tietojen oikeellisuuden sekä korjaa ne tarvittaessa.
Veroilmoituslomakkeessa on esitäytettynä yhdistyksen nimi, osoite, y-tunnus, tilikausi, toimiala sekä
toimipaikan osoite. Yhdistys tietää aikaisempien verovuosien perusteella olevansa muu kuin yleishyödyllinen
yhteisö ja ilmoittaa oman käsityksensä yhdistyksen yleishyödyllisyydestä kohdassa 152. Yhdistyksen
jäsenmäärä on 10 henkilöä, jonka se ilmoittaa kohdassa 153. Yhdistys ilmoittaa lisäksi veroilmoitusta
täydentävien tietojen antajan yhteystiedot. Harrastus ry ei ole maksanut intressipiiriin kuuluville palkkoja,
palkkioita tai muita suorituksia.
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Sivu 2
Harrastus ry:n varsinainen toiminta muodostuu harrastustoiminnasta ja matkojen järjestämisestä jäsenille.
Toimintansa rahoittamiseksi Harrastus ry vuokraa omistamaansa lomamökkiä. Varsinaisen toiminnan tuotot
ovat tuloslaskelman mukaan 2.000,00 € ja muut varsinaisen toiminnan kulut 4.000,00 €. Varsinaisen
toiminnan tuotot muodostuvat kahdelta yritykseltä saadusta avustuksesta. Varsinaisen toiminnan muihin
kuluihin sisältyy harrastustoiminnasta aiheutuneet kulut.
Harrastus ry:llä ei voi olla TVL 23.3 §:n mukaista varainhankintaa, koska se on muu kuin yleishyödyllinen
yhdistys. Yhdistyksellä ei ole ollut tilikaudella myöskään muuta varainhankintaa. Yhdistyksen
jäsenmaksutuotot ovat olleet 5.000,00 €.
Yhdistyksen sijoitustoiminta on muodostunut Harrastus ry:n omistaman lomamökin vuokratuloista, yhteensä
6.000,00 €. Lomamökin vuokraustoimintaan kohdistuu kuluja 2.000,00 €. Lomamökkiä vuokrataan kaikille
halukkaille.
Tämän jälkeen urheiluseura laskee kaikki toimintansa tuotot ja kulut ja ylijäämäksi muodostuu yhteensä
7.000,00 €.
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Kaikkien yhdistysten ja säätiöiden tulee täyttää tasetiedot kohdassa III.
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Sivu 3
Sivu 3 on tarkoitettu ainoastaan yleishyödyllisten yhteisöjen erittelytiedoille, joten Harrastus ry:n ei tarvitse
täyttää sivua 3.
Sivu 4
Koska Harrastus ry on muu kuin yleishyödyllinen yhteisö ja yhteisön toiminta muodostuu henkilökohtaisen
tulolähteen tulosta, joten yhteisö laskee verotettavan tulon veroilmoituksen liitelomakkeella 7A. Yhdistys on
vähentänyt tuloslaskelmalla 4.000,00 € matkakuluja, jotka eivät ole aiheutuneet tulonhankkimistoiminnasta.
Yhdistys lisää nämä laskelmassa verotettavaan tuloon.
Tällä tavoin Harrastus ry:n henkilökohtaisen tulolähteen tulokseksi saadaan 11.000,00 €, joka siirretään
kohtaan 501 Henkilökohtaisen tulolähteen tulos.
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Harrastus ry ilmoittaa tilintarkastuksen suoritetuksi kohdassa 177. Tilintarkastuskertomus ei sisällä
tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja, joten yhdistys
merkitsee rastin kohtaan 178.
Harrastus ry:n veroilmoitus sisältää veroilmoituksen pakolliset liitelomakkeet (verohallinnon lomakkeet,
tuloslaskelman, taseen, ja toimintakertomuksen). Lisäksi yhdistys haluaa
vapaaehtoisesti liittää veroilmoitukseen jäsenlehden. Tämän vuoksi Harrastus ry laittaa rastin kohtaan 1
Kyllä tunnuksen 180 alapuolelle. Veroilmoituksen allekirjoittaa Harrastus ry:n nimenkirjoitusoikeuden omaava
henkilö.
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Lomake 7A
Yhteisö laskee verotettavan tulon liitelomakkeella 7A.
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