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Spv‐ ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017
TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija

Johanna.Lindvall@finanssila.fi

040 753 0204

Ville Kujanen, konsultoiva kirjanpitäjä
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Sukupolvenvaihdos tarhalla

• Kahden (tai useamman) henkilön välinen KAUPPA (tai lahja), johon ei 
ulkopuolisilla pitäisi olla mitään sanomista

• Rahoituksellisista ja verotuksellisista syistä kaupasta ovat kiinnostuneita 
myös viranomaistahot
• Ely-keskus; nuoren viljelijän aloitustuki asettaa tietyt raamit spv-kaupalle
• Verottaja; kaupan veroseuraamukset
• Eläkelaitos; luopujan eläke (esitys ei koske tätä)
• Myös pankki kaupan rahoittajana on avainasemassa, viime kädessä 

pankki on se, jonka turvin kauppa joko toteutetaan tai sitten ei

SPV:n suunnittelu ja toteutus; toimenpiteet 
lyhyesti

• KESKUSTELUA perheen sisällä

• Yhteydenotto talousasiantuntijaan, viimeistään tässä vaiheessa pitää keskusteluyhteys avata

• Talousasiantuntija laatii laskelmat tarhasta nykyisellään ja vastaavat laskelmat jatkajalle sekä 
laskee tarhan ’arvon’ ja esittää kauppahinnan rajat, tarvittaessa ollaan mukana 
rahoitusneuvotteluissa

• Tuumaustauko 

• Jatkajalle laaditaan liiketoimintasuunnitelma, tehdään luonnoskauppakirja ja haetaan nuoren 
viljelijän aloitustuki

• Samalla voidaan tarvittaessa hakea verottajan ennakkopäätös kaupan lahjaveroseuraamuksista

• Lopullinen kauppa voidaan tehdä aloitustukihakemuksen jättämisen jälkeen tai sen jälkeen, kun 
päätökset ovat tulleet

• Kaupan jälkeen tehdään lahjaveroilmoitus
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Kauppahinta
• Kauppahinta on myyjän ja ostajan neuvoteltavissa

• Määritetään tarhan käypä arvo (veroseuraamukset)
• Lasketaan tarhan tuottoarvo (paljonko jatkaja pystyy korkeintaan maksamaan)
• Kauppahinta voi olla korkeintaan tuottoarvo
• Myyjän näkemys tarhan arvosta usein liian korkea
• Myös pankin näkemys huomioitava (paljonko antaa jatkajalle lainaa)

• Voi myös lahjoittaa

• Osakeyhtiön osakkeitten hankinnan maksaa jatkaja itse henkilökohtaisilla 
tuloillaan (palkka, aloitustuki, osingot)

• Maatilana toimivan tarhan spv -laina on maatilan velkaa

Tarhan arvon määritys

• SPV-tilanteissa käypänä arvona käytetään nettovarallisuutta, joka saadaan 
vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat
• Käytännössä yhtiön osakkeiden hinta on sen taseessa näkyvä oma pääoma
• Omaan pääomaan kuuluu osakepääoma, aiempien vuosien voitto, tilikauden voitto 

ja sijoitetun vapaan pääoman rahasto (svop)

• Omaa pääomaa voi alentaa yksinkertaisimmillaan maksamalla yhtiöstä osinkoja

• Myös tappion tekeminen alentaa omaa pääomaa

• Jos tarha on maatila, käyvän arvon määritys tehdään erillisellä laskelmalla 
(jokainen omaisuuserä arvotetaan erikseen verottajan ohjeiden mukaan)
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SPV –kaupan veroseuraamukset ostajan 
osalta; lahjavero

• Pienempi paha kuin liian kova kauppahinta, lahjaveroa pelätään turhaan

• Lahjavero määräytyy tarhan käyvän arvon ja kauppahinnan välisestä suhteesta, ja tähän arvioon 
voi hakea verottajan ennakkoratkaisun

• Spv-kaupoissa lahjavero huojennetaan osittain (kauppahinta alle 50 %) tai kokonaan 
(kauppahinta 51 – 75 %)

• Huojennuksen saamisen edellytyksenä:
• Vähintään 10 % maatilasta/yrityksestä
• Jatkaja JATKAA yrittäjänä
• Ei saa myydä edelleen ennen kuin 5 v kulunut (aloitustuessa pitempi karenssi, jopa 7 v)
• Ei sukulaisuusedellytystä

Veroseuraamukset

• Esimerkiksi. 
• Jos myytäisiin oy tarhan, jonka oma pääoma on 300 000 €, kaikki osakkeet 

spv-tilanteessa.

Vastike % 75 % 51 % 40 % 0 %

Maksettava vastike, esim. 225 000,00   153 000,00  120 000,00   ‐

Lahjan määrä 75 000,00  147 000,00  180 000,00   300 000,00  

Lahjaveron laskentaan 40% 
käyvästä arvosta

lahjanluontoinen kauppa, ei lahjaveroa 
72 000,00  120 000,00  

Lahjaveron määrä 6 740,00  12 500,00 

Varainsiirtovero 1,6% 3 600,00  2 448,00  1 920,00  ‐

Jatkajan kustannukset 
yhteensä

228 600,00   155 448,00  128 660,00   12 500,00 
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SPV –kaupan veroseuraamukset myyjän 
osalta; luovutusvoittovero

• Kiinteän omaisuuden tai osakkeitten omistajanvaihdokseen liittyy aina luovutusvoiton 
(myyntivoiton) verotus

• Verotuksessa myönnetään tietyissä tapauksissa HUOJENNUKSIA, ja yrityksen/maatilan 
sukupolvenvaihdos on eräs huojennukseen oikeuttava kauppa

• SPV –kaupalla tarkoitetaan luovutusvoittoverotuksessa:
• Jatkaja on lapsi/lapset, veli tai sisar yksin tai yhdessä puolison kanssa
• Yrityksestä/maatilasta myydään vähintään 10 %
• Lisäksi luovuttajan omistusaika oltava yli 10 v

-> tällöin omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa

• Mutta jos jatkaja EI ole lapsi/sisarus, luovutusvoittoverosta ei saa huojennusta!

Veroseuraamukset
• Em. Esimerkki luopujan kannalta

Vastike 75 %

Omistusaika alle 10 v yli 10 v

Hankintameno olettama 20 % 40 %

Verotusarvo 180 000,00   135 000,00   

Maksettava luovutusvoittovero 60 000,00   44 700,00   

Vastike 51 %

Omistusaika alle 10 v yli 10 v

Hankintameno olettama 20 % 40 %

Verotusarvo 122 400,00   91 800,00   

Maksettava luovutusvoittovero 40 416,00   30 012,00   

Vastike 40 %

Omistusaika alle 10 v yli 10 v

Hankintameno olettama 20 % 40 %

Verotusarvo 96 000,00   72 000,00   

Maksettava luovutusvoittovero 31 440,00   23 280,00   

* jos sukupolvenvaihtohuojennukset 
voimassa, yli 10 vuotta omistetusta 
kohteesta ei tule luovutusvoittoveroa
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Toteutustapojen edut ja haitat
• Osakekauppa käypään arvoon

• Luopujat saavat täyden korvauksen ja jatkajalle tulee pienet veroseuraamukset
• Jatkajalle suurin vastike maksettavaksi, mahdolliset luopujan luovutusvoittoverot

• Lahjanluonteinen kauppa
• Luopujalle kohtuullinen korvaus, pienet veroseuraamukset, edullinen jatkajalle
• Luopujan saama vastike voi vaikuttaa pieneltä (lahjaverot)

• Lahja
• Edullinen jatkajalle
• Luopujalle ei korvausta, lahjavero

• Tilanteen mukaan tulee harkita kaikkia osapuolia miellyttävä toteutustapa.

Kauppa käytännössä …

• Rahoittajapankki mukaan alusta lähtien
• Jos pankki ei myönnä jatkajalle lainaa, kauppoja ei voi tehdä eikä aloitustukea 

hakea
• Rahoituksen saanti valitettavan haastavaa

• Tarhalle tehdään laskelmat ja liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitetaan, 
että tarha on kannattava

• Aloitustukea haetaan luonnoskauppakirjalla
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…Kauppa käytännössä

• Hakemus jätetään sähköisenä Hyrrään
• Hakuaika jatkuva, päätökset annetaan jaksoittain (seuraava deadline 31.1.)
• Hakemuksen jättämisen jälkeen vasta lopullinen kauppa
• Finanssila hoitaa kaikki kauppaan ja aloitustuen hakuun

liittyvät paperityöt sekä avustaa rahoitusneuvotteluissa

Lisätietoja
• www.mavi.fi -> Tuet ja palvelut -> Nuoren viljelijän aloitustuki

• www.mavi.fi -> Tuet ja palvelut -> Maatalouden investointituet
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KIITOS!
www.finanssila.fi


