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Tyytymättömänä Verotuksen oikaisulautakunnan 25.4.2014 antamaan päätökseen
nro 431614 esitämme muutoksen saamiseksi kunnioittavasti seuraavaa:
Oikaisulautakunta on hylännyt vaatimuksemme siitä, että yhdistystämme pidettäisiin
yleishyödyllisenä yhteisönä ja henkilökohtaisesta tulosta maksuunpantu vero
palautettaisiin.
Asian arviointi ja johtopäätös osassa oikaisulautakunta aivan oikein toteaa, että ”Eskil
Piira Sukuseura ry:n sääntöjen mukaista tarkoitusta voidaan pitää yleishyödyllisenä”.
Hylkäävän päätöksen peruste löytyy saman kappaleen loppupuolelta: ”Verotuksen
oikaisulautakunta ei löydä yhdistyksen tosiasiallisesta toiminnasta yleishyödyllistä
tarkoitusta”.
Perustelu osoittaa, että oikaisulautakunnassa ei ole paneuduttu yhdistyksen
tosiasialliseen toimintaan.
Jäljempänä tulemme osoittamaan, että yhdistyksen toiminnassa ei ollut mitään, joka
ei ollut yleishyödyllistä tai olisi mennyt yhdistyksen tarkoituksen ulkopuolelle.
Tutkitaan ensiksi tuloslaskelma. Tuotot 13 381,38 € muodostuivat seuraavasti:
sukukirjan myyntitulo 4860,00 €, muut myyntituotteet 73,50 €, varsinaisen
toiminnan tuotot yhteensä 4933,50 €. Jäsenmaksut (á 30 €/2 v.) 8430,00 €,
korkotulot 17,88 €.
Kulut olivat seuraavat: tiedotuskulut 355,71 €, postikulut 1132,76 €, pankkikulut
73,94 €, toimistokulut 1036,53 €, juhla- ja kokouskulut 330,30 €, ulkopuoliset
palvelut 505,53 €, sukututkimuskulut 1294,76 € ja muut kulut 2581,46 € eli
varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 7310,99 €. Lisäksi oli korkokuluja 74,40 €,
jolloin kulut yhteensä olivat 7385,39 €.

Nettotulo oli 5995,99 €, josta verotuksessa vähennettiin aikaisempien vuosien
tappioita 2780,88 €, jolloin verotettavaksi tuloksi jäi 3215,11 €. Siitä on määrätty 24,5
% tuloveroa 787,70 € ja yhteisökorkoa 13,46 € eli jäännösveroa yhteensä 801,16 €.
Varsinainen toiminta tuotti siis tappiota 2377,49 € ja verotettava tulo perustui
vuosilta 2011 ja 2012 vuonna 2012 kannettuun jäsenmaksuun.
Tuloslaskelman tuotot ja kulut ovat aiheutuneet juuri siitä toiminnasta, jota
säännöissä on tarkoitettu.
Sitten muutama sana toiminnasta: Tavanomaisen yhdistystoiminnan lisäksi seura
harjoitti sukututkimusta, jonka painopisteiksi valittiin toisaalta 1615-1696 eläneen
Eskil Laurinpoika Piiran esi-isät ja toisaalta geenitutkimuksena sukulaisuusyhteys
Leppävirran/Heinäveden Piirainen/Piiroinen/Piironen –sukuihin. Suomessa
vanhimmat kirjalliset merkinnät Piira nimistä löytyvät 1460-luvulta alkaen nykyisen
Sastamalan alueelta.
Kesällä 2012 järjestettiin seuramatka Vienanmeren luostarisaarelle Solovetskiin ja
Tsuban kylään. Yhdistys ei osallistunut matkan kustannuksiin eikä osallistujia
rajoitettu seuran tai suvun jäseniin vaan se oli kaikille kiinnostuneille avoin omalla
kustannuksella tapahtuva matka. Mukana olikin henkilöitä, jotka eivät kuuluneet
Piira sukuun. Tsuban kylässä tiedetään eläneen kaikkien Piirojen isän Ewgen Piiran.
Marraskuussa käynnistettiin professori Kalevi Wiikin ohjaama DNA tutkimus, jonka
tulokset esiteltiin sukujuhlien yhteydessä pidetyssä seminaarissa kesällä 2013. DNAselvityksen avulla voitiin osoittaa, että Suomessa on olemassa ns. Piira-heimo, joka
on huomattavasti laajempi kuin pelkästään sukuseuramme kantaisän Eskil Piiran
jälkeläiset. Piira-heimoon voidaan lukea Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Savon Piirakansa. Samalla se selvitti myös Suomen ja Kainuun asutushistoriaa 1400 -1600
lukujen aikana.
Jorma Piirainen toimii edelleen vuonna 2005 perustetun seitsemän kuhmolaisen
sukuseuran neuvottelukunnan puheenjohtajana. Sukuseurat tekevät paljon
yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Seurat tekivät yhteistyönä mm. kuhmolaisjuuristen
kantatilojen esiselvityksen, joka valmistui 2007.
Lopuksi muutama sana oikaisulautakunnan päätöksen muista perusteluista:
Arviointi ja johtopäätös osan ensimmäisessä kappaleessa on lause: ”Verotus- ja
oikeuskäytännön mukaan yhteisön yleishyödyllisyys muun ohessa edellyttää, että
toiminta kohdistuu laajasti yhteiskuntaan eikä suppeaan piiriin”. Kolme viimeistä
sanaa pitää paikkansa mutta edellä oleva ei. Tuloverolain 22 §:ssä ei ole määräystä,
jonka mukaan yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tulisi kohdistua laajasti

yhteiskuntaan. Kun sitä ei ole laissa, verotus- ja oikeuskäytännössä sitä ei voida
edellyttää eikä sitä ole edellytettykään.
KHO:n päätöksen 1984 T 2005 esille ottaminen tässä yhteydessä on täysin asiaan
kuulumatonta. Siinä sukusäätiö jakoi pääoman tuottamia voittojaan yleishyödyllisiin
tarkoituksiin ja se katsottiin sen vuoksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Tavallisella
sukuseuralla, kuten Eskil Piira Sukuseura ry:llä, ei ole säätiöomaisuutta vastaavaa
tuloa tuottavaa pääomaa eikä voittoja, joita voitaisiin jakaa yhdistyksen ulkopuolelle
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tällaista yleishyödyllisyyden edellytystä ei ole
myöskään tuloverolain 22 §:ssä.
KHO:n päätöksen 1980 T 1012 selostuksen osalta viittaamme oikaisuvaatimuksessa
esitettyyn.
Arviointi ja johtopäätös osassa on myös todettu, että ”Suuresta jäsenmäärästään
huolimatta yhdistyksen henkilöpiiri on tietyllä tavalla rajoitettu verrattuna muihin
yhteisöihin, sillä sen toiminta kohdistuu vain tietyn (Eskil Piira) suvun jäseniin”.
Tämä virke on täysin absurdi. Ensinnäkin se on ristiriidassa sen toteamuksen kanssa,
että yhdistys sääntöjensä perusteella on yleishyödyllinen yhteisö. Onhan
sääntömuutoksella jäsenyys avattu kaikille. Lisäksi tosiasiallinen toiminta kohdistuu
kaikkiin asiasta kiinnostuneisiin. Seura toiminta on avoimesti internetissä ympäri
maapalloa luettavissa ja sukututkimustulokset kaikkien saatavilla.
Tämän virkkeen olemassaolon tässä oikaisulautakunnan päätöksessä voi käsittää vain
jos tietää Verohallituksen 30.4.2007 antaman ohjeen. Siinä virheellisesti yleistettiin
KHO:n päätös 1980 T 1012 koskemaan kaikkien sukuseurojen tuloverotusta vaikka
kyse oli erään perhepiirin muodostaman sukuyhdistyksen testamentilla saman yli 100
000 euron perinnön verottamisesta. Siinä tapauksessa oli oikeasti edunsaajajoukko,
jota yhdisti läheinen sukulaisuus. Eskil Piira Sukuseura ry:n toiminta ei sisällä
omaisuuden hallintaa ja tuoton nauttimista, joten henkilöpiirin rajallisuudella tai
rajattomuudella ei ole sellaista merkitystä kuin tapauksessa KHO 1980 T 1012.
Joka tapauksessa seuran toiminta kohdistuu täysin rajoittamattomaan henkilöpiiriin,
joka jo sukulaisuuden perusteella 1400-luvulta laskettuna on satoja tuhansia ihmisiä.
Sen lisäksi kaikki muutkin maailman ihmiset saavat hyväkseen sen mitä seura
tuottaa.
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