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OSUUKSIEN JA OSUUSPÄÄOMAVELVOITTEEN MÄÄRÄYTYMINEN
Jäsenelle määräytyvien osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla tuottajan edeltävänä
kalenterivuonna saamien tuottajatilitysten nettosumma 20 000:lla ja pyöristämällä saatu tulos
lähimpään alempaan kokonaislukuun. Tuottajan osuuspääomavelvoite saadaan kertomalla osuusluku
osuuden nimellisarvolla, joka on 2 000 euroa.
Esim. Tuottaja on myynyt viime vuonna HKScan Finlandille sikoja 190 000 euron edestä.

 9 osuutta
 osuuspääomavelvoite 18 000 euroa

190 000 / 20 000 = 9,50
9 x 2 000 = 18 000

VUOSITTAISET MAKSUT
Kun tuottaja liittyy jäseneksi, on hänen lyhennettävä osuuspääomavelvoitettaan vähintään 200
eurolla. Jäsenet saavat myös joulukuussa laskun, jonka summa on 3 % osuuspääomavelvoitteen
määrästä, kuitenkin vähintään 500 euroa, kunnes osuuspääomavelvoite on tullut täyteen maksetuksi.
Osuuspääomavelvoitetta voi lyhentää myös nopeammassa tahdissa.
Liittymisvuonna osuuspääomavelvoite on 2 000 euroa, ellei tuottaja erikseen pyydä, että velvoite
lasketaan edellisen kalenterivuoden myynneistä.
Esim. Tuottajan osuuspääomavelvoite on 18 000 euroa.
18 000 x 0,03 = 540

 540 euroa lyhennystä joulukuussa

KORKO
Osuuspääomalle maksettavasta korosta päättää vuosittain LSO Osuuskunnan edustajisto.
Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta osuuspääomalle on maksettu keskimäärin 10 %:n korko *)
Vuoden 2013 osuuspääomalle korko oli 5 % **)
Esim. Tuottajalla osuuspääomavelvoitetta maksettuna 10 000 euroa.
*) 10 000 x 0,10 =  1 000 € korkoa kyseessä olevalta vuodelta
**) 10 000 x 0,05 = 500 € korkoa kyseessä olevalta vuodelta
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NETTOVARALLISUUS
LSO Osuuskunnan osuudet kasvattavat verotuksessa tehokkaasti jäsenen nettovarallisuutta.
Nettovarallisuuden kasvu tuo mukanaan mahdollisuuden verohyötyyn. Yksityisillä elinkeinoharjoittajilla
ja elinkeinoyhtymillä se nostaa pääomatulona verotettavan tulon osuutta. Tämä on etu, jos
ansiotulojen kokonaisveroaste ylittää 28 %.
Verotuksessa jäsen kirjaa varallisuudeksi osuuksiensa yhteissumman. Varat merkitään
veroilmoitukseen verotusarvossa. Maksamatta olevat osuudet jäsen kirjaa velaksi. Velat merkitään
nimellisarvossa. Vuonna 2014 osuuden nimellisarvo oli 2 000 euroa ja verotusarvo 6 328,87 euroa.
Esim. Jäsenellä oli vuonna 2014 osuuspääomavelvoitetta maksettuna 10 000 euroa (5 osuutta).
Maksamatta oli vielä 8 000 euroa (4 osuutta).
Veroilmoitukseen merkittävät varat: 9 x 6 328,87 = 56 959,83
Veroilmoitukseen merkittävät velat: 4 x 2 000,00 = 8 000,00
Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus verotuksessa: 56 959,83 – 8 000,00 = 48 959,83
Osakeyhtiömuotoisten maatilojen kannattaa kysyä osuuksien verokäsittelystä asiantuntijalta.

OSUUSPÄÄOMAN PALAUTUS
Jäsenyyden päättyessä tuottaja saa sijoittamansa osuuspääoman takaisin. Palautus maksetaan vuoden
kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä.
Esim. Jos tuottaja eroaa osuuskunnasta vuonna 2018, palautetaan osuuspääoma hänen tililleen
tammikuussa 2020.

ARVIOLASKELMA TUOTTAJALLE _____________________________________:
Tuottajatilitysten nettosumma viime vuodelta

_____________________

Osuuksien lukumäärä

_____________________

Osuuspääomavelvoite

_____________________

Vuosittaiset lyhennykset vähintään *

_____________________

Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus **

_____________________

Vuosittainen korko **

_____________________

* 3 % osuuspääomavelvoitteen määrästä, kuitenkin vähintään 500 euroa
** jäsenen taloudellinen hyöty, kun osuuspääomavelvoite on maksettu kokonaisuudessaan osuuskunnalle; laskelmissa käytetty
vuoden ________ osuuden verotusarvoa (______ €) ja osuuspääoman korkoa (____ %)
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