Tunnista toimintasi luonne: oletko vertaismajoittaja, vuokranantaja vai ammattimainen majoittaja*?
PEKKA PENDELÖIJÄ
Vuokraa lyhytaikaisesti työpaikkakunnallaan sijaitsevaa
kakkosasuntoaan silloin, kun hän itse ei sitä tarvitse.
Asema: satunnaisen vertaismajoittajan ja vuokranantajan välimaastossa
Velvoitteita: pääomatuloveron maksaminen, tulojen
ja vähennysten ilmoittaminen, tositteiden ja kuittien
säilyttäminen
Suosituksia: naapuruston ja taloyhtiön
huomioiminen, vieraiden ohjeistaminen,
riittävien vakuutusten huolehtiminen

ANNA ASUKAS
Vuokraa yhtä huonetta kaksiostaan
satunnaisina viikonloppuina. On
itse paikan päällä ja käyttää asunnon muita tiloja.
Asema: satunnainen vertaismajoittaja
Velvoitteita: pääomatuloveron
maksaminen
Suosituksia: riittävän laajan
kotivakuutuksen huolehtiminen

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa
shareabletourism.com
*Nämä ovat esimerkkejä erilaisten toimijoiden mahdollisista asemista
ja velvoitteista. Toiminnan luonne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

VELLU
VUOKRAAJA
Omistaa kaksi sijoitusasuntoa, jotka ovat kokonaan
vuokrauskäytössä, välillä
pidempiaikaisesti, välillä
lyhytaikaisesti vuokralaistilanteesta riippuen.
Asema: vuokranantaja
Velvoitteita: pääomatuloveron maksaminen saaduista tuloista, kuittien ja
tositteiden säilyttäminen
kuluista ja vähennyksistä,
vuokralaisen ohjeistaminen ja tiedottaminen

Tunnista toimintasi luonne: oletko vertaismajoittaja, vuokranantaja vai ammattimainen majoittaja*?
SIIRI SIJOITTAJA
Omistaa neljä huoneistoa, jotka kukin sijaitsevat eri taloissa. Näistä kolme on jatkuvasti lyhytaikaisessa vuokrauskäytössä. Siiri hyödyntää
avaintenluovutus- ja siivouspalvelua vuokraustoiminnassa.
Asema: vuokranantajan ja ammattimaisen
majoittajan välimaastossa
Velvoitteita: pääomatuloveron maksaminen,
oman toiminnan luonteen arviointi: jos liiketoimintana tapahtuvaa vuokraamista tai
majoittamista
• Kirjanpitovelvollisuus
• Kuluttajansuojasääntelyn noudattaminen
(esim.: majoituskohteen tulee vastata niistä
annettuja tietoja, kohde luovutettava majoittujan käyttöön sovittuna aikana, hinnat
ilmoitettava lainmukaisella tavalla)
• Käyttötarkoituksen muuttumisen arviointi,
tarvittaessa rakennuslupa
Jos toiminta elinkeinonharjoittajana tapahtuvaa majoittamista, lisäksi
• Matkustajatietojen kerääminen (matkustajailmoitus). Ulkomaalaisia matkustajia
koskevien matkustajatietojen toimittaminen poliisille.
• Ilmoitus majoitusliikkeen käyttöönotosta
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
• Arvonlisäverovelvollisuus, jos tilikauden
liikevaihto on yli 10 000 euroa.
Suosituksia: vieraiden ohjeistaminen, naapuruston huomiointi

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa
shareabletourism.com
*Nämä ovat esimerkkejä erilaisten toimijoiden mahdollisista asemista
ja velvoitteista. Toiminnan luonne arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

MATTI MAJOITTAJAN
perustama osakeyhtiö omistaa samassa talossa kuusi
eri huoneistoa, jotka ovat jatkuvasti lyhytaikaisessa
vuokrakäytössä. Matti on järjestänyt huoneisiin langattoman yhteyden sekä siivous- ja aamiaispalvelun. Hän
markkinoi huoneistoja yhtiönsä verkkosivuilla ja eri
verkkoalustoilla. Avaimet voi noutaa yhtiön toimipisteestä, jonne vierailijat voivat myös jättää matkalaukkunsa
säilytykseen erillistä maksua vastaan. Matin yhtiö järjestää myös opastettuja kaupunkikierroksia vierailijoille.
Asema: ammattimainen majoittaja
Velvoitteita:
• Perusilmoitus kaupparekisteriin
• Ilmoitus majoitusliikkeen käyttöönotosta kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle
• Rakennuslupa kunnan rakennusvalvonnasta, jos
rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu
olennaisesti
• Matkustajatietojen kerääminen (matkustajailmoitus). Ulkomaalaisten vieraiden matkustajailmoitusten toimittaminen poliisille
• Pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma
• Kuluttajansuojasääntelyn noudattaminen (esim.: majoituskohteen tulee vastata niistä annettuja tietoja, kohde
luovutettava majoittujan käyttöön sovittuna aikana,
hinnat ilmoitettava lainmukaisella tavalla)
• Kirjanpitovelvollisuus
• Arvonlisäverovelvollisuus, kun tilikauden liikevaihto
on yli 10 000 euroa.
• Oheispalveluja koskevien turvallisuusmääräysten
noudattaminen ja lupien hankkiminen
• Velvollisuus huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu
kohtuutonta haittaa asuinympäristölle

