
Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta

Ohjeet eroaville jäsenille osuusmaksun palautuksesta.

Jäsenen erotessa osuuskunnasta, on hänellä oikeus saada takaisin maksamansa osuusmaksu
100 euroa. Osuusmaksun palautuksen osalta Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnassa noudatetaan
mitä on säädetty Osuuskuntalain (1488/2001) 10 luvun 1 §:ssä.

Osuusmaksusta palautettava määrä on osuusmaksusta maksetulle määrälle laskettava osuus
palautukseen käytettävissä olevasta omasta pääomasta. Osuusmaksu palautetaan kokonaan,
jos osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää.

Jos osuuskunnalla ei ole jakokelpoista ylijäämää, palautukseen käytettävissä oleva oma
pääoma lasketaan siten, että:

1) osuuspääomaan lisätään taseen mukainen ylijäämä sekä vapaaehtoiset
varaukset ja poistoero verovelalla vähennettynä; sekä
2) osuuspääomasta vähennetään tappio sekä muut 8 luvun 3 §:n 2 momentissa ja
4 §:ssä tarkoitetut jakokelvottomat erät.

Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja osuusmaksusta palautettava määrä lasketaan
siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana jäsenyys päättyi.

Vuoden 2010 aikana eronneet jäsenet siis saavat palautuksen aikaisintaan keväällä 2011, kun
tilikauden 2010 tilinpäätös on vahvistettu.

Palautettava määrä on lain mukaan suoritettava vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä.
Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta kuitenkin pyrkii maksamaan palautukset niin nopeassa
aikataulussa, kuin lain sallimissa rajoissa on mahdollista.

HALLITUS

Osuuskuntalaki (1488/2001) 10. luku

1 §. Osuusmaksun palautus.

Kun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt, entisellä jäsenellä on oikeus saada osuusmaksunsa takaisin siten kuin tässä pykälässä ja 2-6 §:ssä
säädetään. Sama oikeus on sillä, jolle jäsenen oikeus on siirtynyt.
Osuusmaksusta palautettava määrä on osuusmaksusta maksetulle määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta omasta
pääomasta. Rahastokorotus luetaan maksetuksi määräksi, jollei säännöissä toisin määrätä. Palautuksen enimmäismäärä on osuusmaksusta
maksettu määrä.
Maksettu määrä palautetaan kokonaan, jos osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää. Jos osuuskunnalla ei ole jakokelpoista
ylijäämää, palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma lasketaan siten, että:
1) osuuspääomaan lisätään taseen mukainen ylijäämä sekä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero verovelalla vähennettynä; sekä
2) osuuspääomasta vähennetään tappio sekä muut 8 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:ssä tarkoitetut jakokelvottomat erät.
Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja osuusmaksusta palautettava määrä lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen
perusteella, jonka aikana jäsenyys päättyi. Palautettava määrä on suoritettava vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä. Palautus katsotaan
suoritetuksi, kun palautettava määrä on nostettavissa osuuskunnassa, jollei säännöissä määrätä toisin tai toisin sovita. Jos jäsenyys päättyy
kuoleman vuoksi, palautettava määrä on suoritettava vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuuskunta sai kuolemasta
tiedon.
Lisäosuuspääoman, sijoitusosuuspääoman ja pääomalainan huomioon ottamisesta osuusmaksun palautukseen käytettävissä olevan oman
pääoman laskemisessa säädetään 11 luvun 9 §:n 3 momentissa, 12 luvun 1 §:ssä ja 13 luvun 2 §:n 3 momentissa.


