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LAUSUNTO UUSIEN KALATALOUSALUEIDEN YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ
Tässä asiakirjassa lausutaan pyynnöstä Verohallinnon alustava näkemys uuden
kalastuslain (379/2015) mukaisten kalatalousalueiden tuloverolain (TVL) 22 §:n
mukaisesta yleishyödyllisyydestä alkaen verovuodesta 2019. Yksittäisen kalatalousalueen verotuksessa sitovan ja valituskelpoisen ratkaisun saa pyytämällä
asiasta Verohallinnolta maksullisen ennakkoratkaisun.
TVL 22 §
Yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.
Nykytila
Tällä hetkellä toiminnassa ovat kalastuslain (286/82) mukaiset kalastusalueet.
Kyseisen lain kumoamisen johdosta kalastusalueet (225 kpl) lakkautetaan vuoden 2018 lopussa.
Kalastusalueita on pidetty verotus- ja oikeuskäytännössä TVL 22 §:n mukaisina
yleishyödyllisinä yhteisöinä. Niiden toiminta on pitänyt sisällään mm. toimialueensa kalatalouden edistämisen ja alueensa kalatalouden asiantuntijana toimimisen. Kalastusalueiden on tullut huolehtia siitä, että kalastusta järjestetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on sovittu ne pääperiaatteet, joiden mukaan kalavesiä käytetään ja
hoidetaan.
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Muutos
Kalastuslaki (286/82) on kumottu ja uusi kalastuslaki (379/2015) on tullut voimaan 1.1.2016. Vanhan lain mukaisten kalastusalueiden toimintaa jatkavat uuden lain mukaisesti kalatalousalueet vuodesta 2019 alkaen. Kalatalousalueita tulee olemaan noin 119 kpl.
Uusien kalatalousalueiden toiminta
Ns. uuden kalastuslain mukaan kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä. Laissa tai sen esitöissä ei nimenomaisesti oteta kantaa niiden yleishyödyllisyyteen.
Kalastuslain (379/2015) mukaan:
Vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Kalatalousalueiden maantieteelliset rajat vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena
on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi
tehdä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä tai käytettäväkseen omaisuutta.
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.
Kalatalousalueisiin sovelletaan kalastuslain lisäksi yhdistyslain 11, 17, 20,
22, 24 §:ää, 26 §:n 2 momenttia, 27–31 §:ää, 35 §:n 2 momenttia ja 36
§:ää.
Kalatalousalueen tehtävät ovat:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaaajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä
tähän lakiin perustuvat tehtävät.
Kalatalouden Keskusliitto r.y.:n mukaan kalatalousalueet eivät juuri eroa kalastusalueista ja niiden pääasialliset tehtävät ovat samat kuin kalastusalueilla.
Olennaisin ero on kalatalousalueiden maantieteellinen koko ja lukumäärä. Kalatalousalueen asemaa on täsmennetty oikeudellisen muodon osalta (julkisoikeudellinen yhdistys) ja siihen sovellettavien tiettyjen yhdistyslain säännösten osalta.
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Uusien kalatalousalueiden TVL 22 §:n mukainen yleishyödyllisyys
Verohallinnon näkemyksen mukaan uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet tulevat olemaan kalastuslain säännösten mukaisten tehtäviensä ja Kalatalouden Keskusliitto r.y.:ltä saatujen tietojen perusteella TVL 22 §:n mukaisia
yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Anni Kinanen
johtava veroasiantuntija (ma)
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