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Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten vuoden 2005 verouudistus vaikutti 

pienten osakeyhtiöiden voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun. Tutkimuksen 

alussa tarkastelen vanhaa ja uutta verojärjestelmää ja niiden eroja. Verosuunnitte-

lua käsittelen pienten osakeyhtiöiden kannalta. Case–yritysten kautta tutkin uudis-

tuksen konkreettisia vaikutuksia voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun. 

 

Tutkimusmenetelmänä on deskriptiivinen case–tutkimus, jossa empiirisen osion 

kohteena on kahden erilaisen osakeyhtiön voitonjaon verotus uuden ja vanhan jär-

jestelmän mukaan. Näiden esimerkkien kautta selvisi, miten verouudistus käytän-

nössä vaikuttaa voitonjaon verotukseen ja case–yritysten verosuunnitteluun. 

 

Yritysten kokoa tärkeämmäksi vaikuttajaksi nousi omistusosuus. Mitä suurempi 

omistusosuus, sitä suurempi osuus osingosta on verovapaata. Verokohtelu osak-

kaiden välillä oli tasaisempaa yhtiöverohyvitysjärjestelmän aikana. Tämä tulos vai-

kuttaa myös verosuunnitteluun, sillä osakkailla saattaa olla hyvinkin erilaiset tavoit-

teet sille, mitä verosuunnittelun avulla yritetään tehdä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Yritysverouudistus tuli voimaan vuoden 2005 alusta. Verotuksen suunnittelu muut-

tui yrityksissä uudistuksen myötä. Koska yritysverouudistus on ollut voimassa puo-

litoista vuotta, empiiristä tietoa on runsaasti edellisiä vuosia koskevasta tilinpäätös- 

ja verosuunnittelusta, mutta uudistuksen jälkeiset käytännöt ovat kuitenkin olleet 

lähinnä yrityskohtaisia ja niistä tehtyjä tutkimuksia ei ole samalla tavoin käytettä-

vissä. Yrityksen verotukseen vuoden 2005 alusta voimaan tullut uudistus vaikuttaa 

varsinkin voitonjaon osalta. 

 

Verosuunnittelussa on tarkoituksena selvittää, millä tavalla erilaiset toimintavaih-

toehdot vaikuttavat veron määrään. Verosuunnittelun käsitteeseen ei kuitenkaan 

välttämättä liity ainoastaan vaatimus verojen minimoinnista toimintavaihtoehtojen 

avulla, vaan huomioon on otettava muitakin kuin pelkkiä veronäkökohtia. Usein 

käytännössä verosuunnittelu kuitenkin mielletään yrityksenä päästä pienimpään 

mahdolliseen veron määrään. (Tuominen & Linnakangas, 1995, s. 21) Yleisesti 

hyväksyttävä lähtökohta on, että verovelvollinen saa järjestää toimintansa verotuk-

sellisesti edullisimman vaihtoehdon mukaan. Tämän edullisimman vaihtoehdon 

etsiminen tapahtuu verosuunnittelun avulla (Alhola et al., 1999, s. 345). 

 

1.2 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia kahden case–yrityksen tilinpäätösin-

formaation perusteella näiden yritysten osingonjaon verotusta ennen ja jälkeen ve-

rouudistuksen. Tutkimus pohjautuu vahvasti kirjallisuuteen, mutta myös itsenäisel-

lä päättelyllä on tutkimuksessa sijaa. Perustiedot verosuunnittelusta minulla on 

olemassa, mutta se mitä verosuunnittelu yrityksessä käytännössä tarkoittaa, kai-

paa vielä lisätietoja 

 

Tutkimusongelmana on, miten vuoden 2005 verouudistus vaikuttaa yritysten vero-

suunnitteluun ja varsinkin voitonjaon verotukseen. Tarkoituksena on vertailla uu-
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den ja vanhan verojärjestelmän eroja voitonjaon verotuksessa ja sivuta samalla 

myös verosuunnittelussa tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on selvittää konk-

reettiset erot case–yritysten verojen määrässä ennen ja jälkeen uudistuksen. Ra-

jaan tutkimukseni koskemaan sellaisia osakeyhtiöitä, joita ei ole noteerattu pörs-

sissä ja joissa yksi tai useampi omistaja työskentelee päätoimisesti. Silloin kun yri-

tyksen omistajista yksi tai useampi saa osinkojen lisäksi myös ansiotuloa, voiton-

jaon suunnittelu korostuu. Usein tällaiset yritykset ovat pk–yrityksiä. Tutkimuksesta 

pitäisi myös selvitä, mitä verosuunnittelu käytännössä tarkoittaa. 

 

Vuoden 2005 alusta voimaantullut verouudistus koskee kaikkia yritysmuotoja ja – 

kokoja. Koska tutkimus on melko suppea, rajasin verouudistuksen vaikutusten tut-

kimisen vain yhteen yhtiömuotoon, osakeyhtiöön. Teoreettisella tasolla käsittelen 

sekä pörssiyhtiöiden että noteeraamattomien osakeyhtiöiden luonnollisille henki-

löille jakamaa osinkoa, mutta empiirisessä osuudessa keskityn vain sellaisiin no-

teeraamattomiin osakeyhtiöihin, joissa yksi tai useampi osakkeenomistaja saa 

osinkotulojen lisäksi myös ansiotuloja. Erityisesti tällaisissa yrityksissä verosuun-

nittelulla on vaikutusta omistajan yrityksestä saamien osinkojen ja ansiotulon vero-

tukseen. Sivuan myös lyhyesti yhtiön toiselle yhtiölle maksamaa osinkoa ja sen 

verokäsittelyä ennen ja jälkeen uudistuksen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimusmenetelmänä on deskriptiivinen tutkimus, eli pyrin löytämään vastauksen 

kysymykseen ’miten on’, tässä tapauksessa miten verouudistus vaikuttaa voiton-

jaon verotukseen. Tutkimus on toisaalta myös case–tutkimus, sillä tarkastelussa 

käytettäviä yrityksiä on vain kaksi. Yrityksistä käytän niiden tilinpäätösinformaatio-

ta, jonka perusteella itsenäisesti selvitän verouudistuksen tuomia muutoksia kum-

massakin tapauksessa, ja sitä millaista verosuunnittelua yrityksissä mahdollisesti 

olisi hyvä toteuttaa. Case–yritysten tilinpäätösinformaation sain eräältä tilintarkas-

tajalta, jonka avustuksella etsin sopivat yritykset tutkimukseeni. 

 

Tutkimusaineistona käytän vain suomalaisia lähteitä johtuen aiheen kotimaisuu-

desta. Mielestäni ulkomaisen aineiston käyttö ei ole välttämätöntä, koska kysees-
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sä ovat suomalaisen verotuksen muutokset. Lähteinä ovat yritysverotusta ja sen 

uudistusta sekä verosuunnittelua käsittelevät teokset, kirjoittajina mm. Leppiniemi, 

Tikka ja Linnakangas. Käytän myös aihetta koskevia artikkeleita suomalaisissa 

ammattilehdissä, esimerkiksi Tilisanomat ja Verotus. Koska verouudistus on lakien 

muuttumista, lähdeaineistoina ovat myös lait, erityisesti Tuloverolaki 

30.12.1992/1535 (TVL), Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (EVL), 

Osakeyhtiölaki 734/1978 sekä yhtiöverohyvitysjärjestelmään liittyvät lait: Laki yh-

tiöveron hyvityksestä (kumottu) 29.12.1988/1232 ja Laki yhtiöveron hyvityksestä 

annetun lain kumoamisesta 30.7.2004/725, sekä edellisiin liittyvät muutokset ja 

hallituksen esitykset. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimukseni tarkastelee johdannon jälkeen Suomen yritysverojärjestelmää ja sen 

muutoksia. Tässä kappaleessa käsitellään myös pienten osakeyhtiöiden vero-

suunnittelua ja verouudistuksen vaikutuksia verosuunnitteluun. Seuraavassa kap-

paleessa esitellään aluksi yritykset ja tehdään vertailu uuden ja vanhan verojärjes-

telmän välillä näissä yrityksissä. Kappaleessa esitetään myös, millaista verosuun-

nittelun kannattaisi case–yrityksissä olla. Viimeisessä kappaleessa esitellään joh-

topäätökset. 
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2 YRITYSVEROJÄRJESTELMÄ 

2.1 Taustaa 

Suomessa yritysten verotusta säätelevät monet lait. Käsitteenä yritysverotus tar-

koittaa yritystoimintaa kohdistuvia välittömiä veroja, kuten tuloverotusta. Yritysve-

rotuksen piiriin kuuluu myös omistajille jaetun voiton verokohtelu. Ongelmat voiton-

jaon verottamisessa liittyvät ennen muuta osakeyhtiön ja sen osakkaiden kahden-

kertaiseen verotukseen. (Tikka & Nykänen, s. 3:1) 

 

Verojärjestelmässä lähtökohtana on se, että osakeyhtiö maksaa veroa saamas-

taan voitosta ja osakkeenomistaja saamastaan osingosta. Tämä johtaa kahden-

kertaiseen verotukseen, jota voidaan lieventää tai poistaa erilaisin keinoin.  Vuosi-

na 1990–2004 Suomen verojärjestelmässä poistettiin kahdenkertainen verotus yh-

tiöverohyvitysjärjestelmän avulla (Laki yhtiöveron hyvityksestä (kumottu) 

29.12.1988/1232). Vuoden 2005 alusta siirryttiin uuteen järjestelmään, jossa keski-

tytään kahdenkertaisen verotuksen lieventämiseen useilla osakkeenomistajia kos-

kevilla säädöksillä. (Tikka & Nykänen, s. 17:1) 

 

Vaikka vanhaa järjestelmää pidettiin toimivana ja yritykset omistajineen olivat sii-

hen tyytyväisiä, kansainvälisen verokilpailun koveneminen aiheutti muutoksen tar-

peen. Myös Suomen EU-jäsenyys aiheutti omat vaatimuksensa verojärjestelmän 

rakenteeseen. EU:n tavoitteena on jäsenmaiden verotusjärjestelmien yhdenmu-

kaistaminen, ja yhtiöverohyvitysjärjestelmä poikkesi Unionin yhteisestä linjasta. 

Verojärjestelmäuudistuksen syynä olivat myös tulonjakopoliittiset perustelut. (Mat-

tila, 2005, s.19) 

 

2.2 Vanha verojärjestelmä 

Vanha osinkojen verotusjärjestelmä perustui osakeyhtiöiden ja osuuskuntien osal-

ta yhtiöveron hyvitykseen. Vuonna 1988 tuli voimaan Laki yhtiöveron hyvityksestä 
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(29.12.1988/1232). Lailla muutettiin osinkojen verotusta siten, että kahdenkertai-

nen verotus poistettiin ja osingot olivat saajalleen usein käytännössä verottomia. 

 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saama osinko ja siihen perustuva yhtiöve-

ronhyvitys olivat vanhassa järjestelmässä veronalaista tuloa. Osinkojen verotus 

jakaantui sen mukaan, millaisesta osakeyhtiöstä osinkoa saatiin. Pörssiyhtiöistä 

saatu osinko oli kokonaisuudessaan pääomatuloa. Kun koko osinko oli pääomatu-

loa johon sovellettiin samaa verokantaa kuin yhteisöihin, yhtiön maksama vero riitti 

kattamaan osinkojen verot. Osinko muodostui näin ollen saajalleen käytännössä 

verottomaksi. Sekä yhteisöveron että pääomatulojen verokanta oli viimeisenä yh-

tiöveronhyvityksen vuonna 29 %. Tällöin yhtiöveron hyvitys oli 29/71 saadun osin-

gon määrästä. Jos verokanta olisi ollut 29 %, hyvitys olisi ollut 7/18. Tämä yhtiöve-

ron hyvitys lisättiin verotettavaan tuloon ja vähennettiin osingonsaajan veroista ve-

roja laskettaessa (taulukko 1). (Alhola et al. ,1999, s. 415–417; Leppiniemi, 2004b, 

s. 29) 

 

Taulukko 1 Pörssiyhtiöstä saadun osingon verotus yhtiöverohyvitysjärjes-

telmän mukaan (Alhola et al., 1999, s. 416) 

 

Pörssiyhtiöstä saatu osinko 1000 

+ hyvitys 29/71 x osinko   409 

= Verotettava tulo 1409 

  

Pääomatuloa 1409 

vero 29 %   409 

. /. hyvitys   409 

 +/- 0 

 

Muista osakeyhtiöistä kuin pörssiyrityksistä saatu osinko voitiin verottaa joko ko-

konaan tai osittain ansio- tai pääomatulona. Tällaisia yrityksiä olivat mm. ns. mek-

larilistayhtiöt ja ns. noteeraamattomat yhtiöt. OTC – ja ns. meklarilistayhtiöiden 

osingon ja hyvityksen yhteismäärästä se osa, joka vastaa 13,5 %:n vuotuista tuot-

toa osakkeiden käyvällä arvolle osingon jakovuotta edeltäneen verovuoden päät-
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tyessä oli pääomatuloa (TVL 42 § 1 mom.). Jakovuosi on tässä yhteydessä osak-

kaan verovuosi, ei yrityksen. OTC- ja ns. meklarilistayhtiöiden voitonjakoon liittyi 

erilaisia omia säädöksiä mm. osakkeen käyvän arvon määrittelystä, joihin en pa-

neudu enempää. (Alhola et al. ,1999, s. 416–417) 

 

Jos kyseessä oli ns. noteeraamaton yhtiö, osinko jaettiin aina ansio- ja pääomatu-

loon. Suomessa osakeyhtiöistä suurin osa on noteeraamattomia yhtiöitä ja pienis-

tä osakeyhtiöistä kaikki. Tällaisissa yrityksissä pääomatuloa osingosta ja siihen 

liittyvästä yhtiöverohyvityksestä oli se määrä joka vastasi 13,5 % osakkeiden ma-

temaattisesta arvosta. Loppuosa katsottiin ansiotuloksi. (Alhola et al. ,1999, s. 

417, Juusela, 2004, s. 9) Osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo lasketaan 

verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen, tarkistetun nettovarallisuu-

den perusteella (Valtionvarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon pe-

rusteista 1539/94, 1 §). Nettovarallisuuden tarkat laskusäännöt esittelen case–

yritysten nettovarallisuuslaskelmien yhteydessä. Osinkojen pääomatulo-osuuteen 

kuuluivat sekä käteisosinko että veronhyvitys. Tilikaudelta jaettava osinko vähen-

tää yhtiön nettovarallisuutta ja sitä kautta matemaattista arvoa. Jos haluttiin laskea 

ennakkoon kuinka paljon yritys voi jakaa pääomatulona verotettavaa osinkoa, las-

kentasääntönä voitiin pitää 9,7 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. (Tomperi, 

1997, s. 159) Osingon ansiotulo-osuuden verotus laskettiin osingonsaajan muun 

ansiotulon yhteydessä progressiivisen verotaulukon mukaan. 

 

Yhtiöverohyvitysjärjestelmän päämääränä oli saada aikaan tilanne, jossa yhtiön 

jakamaan voittoon kohdistuu yhdenkertainen vero, joka määräytyy osingon saajan 

tuloveroasteen mukaisesti. Koska osingon saajan veroaste saattoi olla alhaisempi 

tai korkeampi kuin yhteisöverokanta saattoi osingon saaja saada palautusta tai 

joutua maksamaan lisää veroa osingostaan. Jos yhteisöverokanta ylitti osingon-

saajan verokannan, osingonsaaja sai palautuksena yrityksen maksaman ylimää-

räisen veron. Osingonsaaja joutui maksamaan lopullisen verotuksen yhteydessä 

lisää veroa, jos yhteisöverokanta oli alempi kuin hänen ansiotuloverotukseen käy-

tettävä verokantansa. Seuraava esimerkki selventää asiaa. (Niskakangas, 1991, s. 

29–30) 
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Taulukko 2 Yhtiöverohyvityksen esimerkkilaskelma (Niskakangas, 1991, s. 29–

30) 

Yhtiö  Osingonsaaja  Osingonsaajan verot  

Voitto ennen veroja 100 Osinko  60 Osingonsaajan vero, 20 %  20 

Yhtiön vero   40 +Yhtiöveron 
hyvitys 

 40 - Yhtiöverohyvitys -40 

Jaettu osinko   60 Veronalainen 
tulo 

100 palautus osingonsaajalle +20 

 

Taulukosta näkyy, että yrityksen maksama vero on 40. Tämä sama summa on yh-

tiöverohyvityksenä seuraavassa sarakkeessa. Jos osingonsaajan veroprosentti 

olisi 40 %, yhtiöverohyvitys ja osingonsaajan vero olisivat samansuuruiset ja osin-

gonsaajan ei tarvitsisi maksaa lisäveroa, mutta hän ei saisi myöskään palautusta. 

Osingonsaajan veroprosentti on kuitenkin 20 %. Näin ollen hänen kuuluisi maksaa 

veroja 20, mutta yhtiöverohyvitys onkin 40. Näin ollen osingonsaaja saa oman ve-

ronsa määrän ylittävän osan yhtiöverohyvityksestä palautuksena. 

 

Vanhassa järjestelmässä olennaisena osana oli myös täydennysvero. Jos yhtiön 

vertailuvero, eli verovuonna maksama vero tuloksesta ja kymmenenä aikaisempa-

na vuonna kertyneiden veroylijäämien yhteismäärä oli pienempi kuin jaettavaan 

osinkoon kohdentuva tuloveron vähimmäismäärä, eli 29/71 jaetusta osingosta, yh-

tiön täytyi suorittaa erotus täydennysverona. Jos taas yrityksen maksama vertailu-

vero oli tuloveron vähimmäismäärää suurempi, syntyi ns. veroylijäämää, jota voi-

tiin käyttää seuraavan kymmenen vuoden aikana osingonjaossa. Veroylijäämien 

muodostuminen kaupankäynnin kohteeksi estettiin erityissäännöksin. Jos veroyli-

jäämän syntymisvuonna tai sen jälkeen yli puolet noteeraamattoman yrityksen 

osakkeista vaihtoi omistajaa muun kuin perinnön tai testamentin vuoksi, veroyli-

jäämä menetettiin. Myös välillinen omistajanvaihdos saattoi estää veroylijäämän 

käyttämisen. Omistajanvaihdos vaikutti vain jo syntyneiden veroylijäämien vähen-

nysoikeuteen, ei omistajanvaihdosvuoden vertailuveroon. (Juusela, 2004, s. 8–9; 

Romppainen et al. 1999, s. 16–17) 

 



   

 8 

2.3 Uusi verojärjestelmä 

Tätä kirjoittaessa on uusi yritys- ja pääomaverojärjestelmä ollut käytössä reilun 

vuoden. Verovuoden 2005 alusta voimaan tullut uudistus muutti osakeyhtiöiden 

voitonjaon verotusta, varsinkin ns. noteeraamattomien yhtiöiden kohdalla. 

 

Uutta järjestelmää kohti on esitetty kritiikkiä mm. Suomen Yrittäjien ja Teollisuuden 

ja työnantajain keskusliiton taholta. Suomen Yrittäjät ilmaisivat huolensa pienten 

yhtiöiden verotuksen kiristymisestä. TT:n mielestä myös suuret yritykset kärsivät 

uudistuksesta. Kumpikin järjestö on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kasvuyritykset 

hyötyvät uudistuksesta. Suomen Yrittäjien mukaan verouudistus kohtelee parhai-

ten niitä yrityksiä, joiden kannattavuus on keskitasoa ja jotka sijoittavat voittovarat 

investoimalla yhtiöön ja sitä kautta kasvattavat nettovarallisuutta. (Ahosniemi, 

2003a, s. 4–5; Kauppi 2003, s. 4–5) Uudistuksen puolestapuhujina ovat toimineet 

mm. uudistuksen aikaan valtionvarainministerinä ollut Antti Kalliomäki sekä vero-

professori Kari S. Tikka. Kalliomäki pitää verouudistusta kokonaisuudistuksena 

jonka vaikutukset koskettavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hänen mu-

kaansa tarkoituksena oli saada aikaan uudistus, joka ei heikennä yritysten tai yrit-

täjyyden toimintaympäristöä. Tikan mukaan verot kiristyvät osalla yrityksistä, mutta 

kokonaisuudessaan mukaan lukien yhteisöverokannan aleneminen, verouudistuk-

sen vaikutus on Suomen kilpailukykyä parantava ja hyödyllinen. Tikan mielestä on 

kuitenkin ymmärrettävää, että verotuksen kiristyminen tietyillä yrittäjillä vaikuttaa 

heidän kantaansa vaikka verouudistus muuten olisikin onnistunut. (Ahosniemi, 

2003b, s. 5; Hänninen, 2003, s. 13) 

 

Vuoden 2005 uudistuksen lähtökohtana on kahdenkertainen verotus, jota lieven-

netään useilla säädöksillä osakkeenomistajien puolella. Kahdenkertaisella vero-

tuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys maksaa ensin voitostaan tuloveron yh-

teisöverokannan mukaan (vuonna 2006 yhteisöverokanta on 26 %) ja tästä tulok-

sesta jaetusta osingosta osingonsaaja maksaa veroa: 

 

- pääoma- ja ansiotuloveroprosentin mukaan, 

- pääomatuloveroprosentin mukaan, 
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- ansiotuloveroprosentin mukaan, 

- ei lainkaan tai osittain verottomana. 

 

Se miten osakasta verotetaan, riippuu osinkoa jakavan yhtiön statuksesta (notee-

raamaton/pörssiyhtiö) ja noteeraamattoman yhtiön tapauksessa yrityksen mate-

maattisesta arvosta (nettovarallisuudesta) (Tikka & Nykänen, 17:1–7) 

 

Pörssiyhtiöiden osinkojen verotuksessa 70 % osingosta verotetaan saajansa pää-

omatulona, 30 % on verovapaata (Penttilä, 2005, s. 121). Tilanne eroaa huomat-

tavasti noteeraamattomien osakeyhtiöiden osingonjaon verotuksesta, sillä osinkoa 

jakavan pörssiyhtiön nettovarallisuus ei liity mitenkään osingonsaajan verotuk-

seen. 

 

Noteeraamattomien osakeyhtiöiden, eli tavallisten osakeyhtiöiden osinkojen vero-

kohtelu onkin jo hieman monimutkaisempaa. Tällaisesta yrityksestä luonnollisen 

henkilön ja kuolinpesän saama osinko jaetaan verotuksessa pääomatuloon ja an-

siotuloon. Jako tehdään yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan osakkeiden mate-

maattisen arvon perusteella (TVL 33b §). Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan 

yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettova-

rallisuuden perusteella jakamalla nettovarallisuuden määrä jaettuna ulkona olevien 

osakkeiden määrällä (Tikka & Nykänen, 5:35). Nettovarallisuus jakaantuu osak-

kaiden kesken heidän omistusosuuksiensa suhteessa. Kuvassa 1 on esitetty osin-

gon jakaantuminen pääomatuloon ja ansiotuloon. Täysin verotonta tuloa osakkaal-

le on 9 % hänen omistamiensa osakkeiden matemaattisesta arvosta 90 000€ asti. 

Jos osinko on enemmän kuin 9 % matemaattisesta arvosta, 9 % ylittävästä osasta 

30 % on verotonta tuloa ja 70 % verotetaan ansiotulona (Kuva 1 oikea puoli; Esi-

merkki 2.1). (Tikka & Nykänen 17:5–8) 

 

Jos osinko on vähemmän kuin 9 % matemaattisesta arvosta, se on verovapaata 

90 000€ asti. Jos osinko ylittää 90000€ rajan mutta on alle 9 % matemaattisesta 

arvosta, siitä 30 % on verotonta ja 70 % verotetaan pääomatulona. (Kuva 1 vasen 

puoli; Esimerkki 2.2). (Tikka & Nykänen 17:5–8) 
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90 000€ raja on henkilökohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka henkilöllä olisi 

osinkotuloja monesta noteeraamattomasta osakeyhtiöstä, voi verovapaa 90 000€ 

tulla täyteen jo yhdestä ainoasta yhtiöstä. Jos näin käy, 9 % sääntö ei ole enää 

voimassa 90 000€ ”täyttymisen” jälkeen, vaan matemaattista arvoa käytetään vain 

ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksien laskentaan. (Tikka & Nykänen 17:5-8) 

 

On myös huomattava, että osinkoa voidaan verottaa sekä ansio- että pääomatulo-

na. Tämä on mahdollista tilanteessa jossa osinko on niin suuri, että se ylittää sekä 

90 000€ rajan että 9 %:n säännön. Kuvassa 1 olevat puolet eivät kumoa toisiaan, 

vaan sama osinko voi jakaantua niin, että sitä verotetaan molempien kuvassa ole-

vien tilanteiden mukaan. 

 

 

Kuva 1 Listaamattoman yhtiön osingon jakautuminen (mukaillen Tikka & Ny-

känen 17:7) 
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Seuraavien esimerkkien laatimisessa on käytetty apuna Hauta-ahon (2005) mate-

riaalia. 

 

Esimerkki 2.1 Osinkojen verotus ansiotulona: 

 

Yrityksen nettovarallisuus on 200 000€ ja osinkoa jaetaan 50 000€. Yrityksellä on 

vain yksi osakas. Kunnallisveroprosentti sisältäen kirkollisveron, sairausvakuutus-

maksun ja päivärahamaksun on 22 %. (Valtiovarainministeriön asetus verontilitys-

lain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä mak-

settujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 15.2.2006/113) 

 

9 % x nettovarallisuus = 18 000€ => verovapaata 

Osinko - verovapaa osuus = 32 000€ => tästä 70 % verotetaan ansiotulona 

ja 30 % on verovapaata 

 

Ansiotuloa= 70 % x 32 000€ = 22400€ 

Verovapaata= 30 % x 32 000€ = 9 600€ 

 

Valtion tuloveroasteikon 2006 mukaan (Liite 1) valtiolle menee veroa: 

(22 400€ - 20 000€) x 19,5 % + 860€ = 1 328 € 

Kunnallisveroa menee 22 % x 22 400€= 4 928€ 

 

Kokonaisveroprosentti: 6 258€ / 50 000€ = 12,5 % 

 

Yhteenveto: 

- Nettovarallisuus 200 000€ 

- Osinkoa 50 000€ 

- Verovapaata 27 600€ 

- Ansiotulona verotettavaa 22 400€ 

- valtion vero 1 328€ 

- kunnallisvero 4 928€ 

- verot yhteensä 6 258€ 
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- Käteen jää verojen jälkeen 43 742€ 

- Kokonaisveroprosentti 12,5 % 

 

Esimerkki 2.2 Osinkojen verotus pääomatulona: 

 

Yrityksen nettovarallisuus on 2 000 000€ ja osinkoa jaetaan 100 000€. Yrityksellä 

on vain yksi osakas. Kunnallisveroprosentti sisältäen kirkollisveron, sairausvakuu-

tusmaksun ja päivärahamaksun on 22 %. (Valtiovarainministeriön asetus verontili-

tyslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä 

maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 15.2.2006/113) 

 

9 % x nettovarallisuus = 180 000€ => verovapaata 90 000€ 

Osinko - verovapaa osuus = 10 000€ => tästä 70 % verotetaan pääomatu-

lona ja 30 on verovapaata 

 

Pääomatuloa = 70 % x 10 000€ = 7 000€ 

Verovapaata= 30 % x 10 000€ = 3 000€ 

 

Pääomatuloveroprosentti on 28 %, veroa menee: 

28 % x 7 000€ = 1 960€ 

 

Kokonaisveroprosentti; 1 960€/100 000€ = 2 % 

 

Yhteenveto: 

- Nettovarallisuus 2 000 000€ 

- Osinkoa 100 000€ 

- Verovapaata 93 000€ 

- Pääomatulona verotettavaa 7000 € 

- vero 1 960€ 

- Käteen jää verojen jälkeen 98 040€ 

- Kokonaisveroprosentti 2 % 
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Noteeraamattomien osakeyhtiöiden osalta toteutunut verouudistus voi aiheuttaa 

suuriakin ongelmia. Verouudistuksen häviäjinä voi pitää vähävaraisten pienosake-

yhtiön osakkaita. Heidän kohdallaan osingot ovat suurimmaksi osaksi ansiotulona 

verotettavaa tuloa. (Kukkonen 2004b, s. 245) Tämän voi huomata myös esimer-

keistä. Esimerkissä 2.1 kokonaisveroprosentiksi tulee 12,5 %. Se ei ole puoliakaan 

pääomatuloveroprosentista, mutta paljon verrattuna noin kahden prosentin veroon 

jonka osingonsaaja joutuu esimerkissä 2.2 maksamaan. Järjestelmää vastaan esi-

tetty kritiikki on ollut oikeassa, mutta mielestäni kaikille täysin tasapuolisen osinko-

jen verotusjärjestelmän teko on mahdotonta. En usko, että verouudistuksen tarkoi-

tuksena on ollut lisätä pienyrittäjien verorasitusta, mutta näiden esimerkkien perus-

teella vaikuttaisi siltä, että he hyötyivät uudistuksesta vähiten. 

 

2.4 Verojärjestelmien merkittävimmät erot 

Osakeyhtiöiden kannalta merkittävimpiä ja näkyvimpiä uudistuksia olivat yhteisö-

verokannan lasku 26 %:iin ja yhtiöverohyvitysjärjestelmästä luopuminen. Molem-

pia perusteltiin Suomen aseman kohentumisella kansainvälisessä verokilpailussa. 

Myös tulopoliittiset seikat ja EU-jäsenyyden antamat rajoitteet jäsenmaiden erilai-

sista verojärjestelmistä johtivat väistämättä yhtiöverohyvitysjärjestelmän romutta-

miseen. ( Järvenoja, 2005, s. 228, Mattila, 2005, s. 19) Uudistuksista suuri osa 

näytti koskevan osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöiden verotusta kevennettiin ja niiden 

omistajien kiristettiin. Yhtiöverohyvitysjärjestelmän lakkauttaminen poisti verotuk-

sesta mm. täydennysveron ja vertailuveron käsitteet. (Mattila, 2005, s. 19–20) 

 

Yhtiöverohyvitysjärjestelmän perusideana oli integroida osakeyhtiön ja sen osak-

keenomistajan verotus. (Niskakangas 1991, s. 29) Toisaalta verottajan kannalta 

yhtiöverohyvitysjärjestelmän tarkoituksena oli varmistaa yhdenkertaisen verotuk-

sen toteutuminen, joka hoidettiin täydennysveron avulla (Juusela, 2004, s. 8). 

 

Uudessa järjestelmässä verotus ei enää ole yhdenkertaista, vaan monilta osin 

kahdenkertaista. Aiemmin osingot listaamattomista osakeyhtiöistä jakaantuivat 

pääomatuloon ja ansio-tuloon ja pääomatulon osuus osingosta laskettiin nettova-

rallisuudesta. Nyt nettovarallisuuden merkitys nousee entistä suurempaan rooliin, 
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koska nettovarallisuuden määrästä riippuu, saako osingonsaaja pääomatuloa, an-

siotuloa vai molempia, ja kuinka suuri osa osingosta on verovapaata. (Juusela, 

2004, s. 9; Tikka & Nykänen, 17:1–7) 

 

Molempiin järjestelmiin liittyy ns. ketjuverotuksen poistaminen. Aiemmin yhtiön toi-

selta yhtiöltä saamiin osinkoihin sovellettiin yhtiöverohyvitysjärjestelmää, ja käy-

tännössä nämä osingot olivat verottomia. Hyväksi lukemattomat yhtiöverohyvityk-

set voitiin vähentää osinkoa saavan yhtiön tuloveroista seuraavan kymmenen 

vuoden aikana. Uudessa järjestelmässä osingot osakeyhtiöltä toiselle ovat verot-

tomia jos jakajana on listaamaton yhtiö ja saajana pörssiyhtiö tai listaamaton yhtiö. 

Myös pörssiyrityksen toiselle pörssiyhtiölle jakama osinko on verotonta. Jos jaka-

jana on pörssiyhtiö ja saajana listaamaton yhtiö, tilannetta koskevat erityissään-

nökset. Tarkoituksena on estää yksityishenkilön pörssiyhtiöosinkojen verojen kier-

to siirtämällä pörssiosakkeet oman osakeyhtiön omistukseen. (Juusela, 2004, s. 

10–11; Niskakangas 2004, s. 20; Leppiniemi, 2004a, s. 33) 

 

Nämä noteeraamattoman yhtiön pörssiyhtiöltä saaman osingon verotusta koske-

vat säännökset ovat Elinkeinoverolaissa. Tuloverolain toisen luvun 33 d §:ssä to-

detaan, että osakeyhtiön – – saama tämän lain mukaan verotettava osinko on ve-

ronalaista tuloa siten kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä 

säädetään. Tuloverolaissa mainitussa EVL:n kohdassa säädetään, että osakeyhti-

ön saama osinko ei ole veronalaista tuloa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Jos osinkoa jakava yhteisö on julkisesti noteerattu yhtiö ja osingonsaaja on muu 

yhteisö kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omista osinkoa jaettaessa välittö-

mästi vähintään kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta, on 

osingosta veronalaista tuloa 75 % ja verovapaata tuloa 25 %. (Elinkeinoverolaki, 2. 

osa, 1. luku, 6a §) 

 

Verojärjestelmien ero näkyy myös siinä, että yhtiöverohyvitysjärjestelmän voimas-

saoloaikana pienen yhtiön perustajan kannatti usein valita yhtiömuodoksi osakeyh-

tiö. Uuden järjestelmän aikana olisi useimmiten verotuksellisesti järkevää perustaa 

henkilöyhtiö tai aloittaa liiketoiminta toiminimellä. (Hertsi, 2005, s. 16) 
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2.5 Pienen osakeyhtiön verosuunnittelu ja siihen kohdistuvat yri-

tysverouudistuksen vaikutukset 

Verosuunnittelun tarkoituksena on etukäteen ottaa huomioon toimenpiteiden mah-

dolliset veroseuraamukset. Suunnittelun tarve vaihtelee yrityksen koon ja tyypin 

mukaan. Tilinpäätössuunnittelu liittyy läheisesti verosuunnitteluun. Monissa osa-

keyhtiöissä verosuunnittelu toteutetaan tilinpäätössuunnittelun avulla. Tilinpäätök-

sen suunnittelulla tarkoitetaan sellaisia tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehtä-

viä toimia, joilla verovelvollinen pyrkii parantamaan verotuksellista asemaansa. Ti-

linpäätöksen verosuunnittelulla voi olla monia tavoitteita, mm. veronmaksun lyk-

kääminen, pääomatulona tai verovapaana tulona verotettavan osingon määrän 

kasvattaminen tai sosiaaliturvamaksun minimointi. Tavoitteiden mahdollisen ristirii-

taisuuden vuoksi ne on asetettava tärkeysjärjestykseen. (Kukkonen, 2004a, s. 

128–129, Tikka & Nykänen, 34:1) 

 

Vaikka verosuunnittelu usein mielletään verojen minimoinniksi, verovelvollisen op-

timaalinen tilanne voi olla muukin kuin minimaaliset tuloverot (Tikka & Nykänen, 

34:2) Esimerkiksi omistajayrittäjän verosuunnittelun lähtökohtana voi olla osinko-

jen mahdollisimman edullinen verokohtelu osingonsaajan kannalta. 

 

Suunnittelussa on otettava huomioon useita seikkoja. Mitä tahdotaan saavuttaa ja 

miksi, ja kuinka tavoitteeseen päästään. Yritys voi pitää veroja normaalina liiketoi-

mintaan kuuluvana kuluna tai se voi aktiivisesti pyrkiä verojen minimointiin. Tavoit-

teeseen päästäkseen yritys voi jopa muuttaa organisaatiorakenteitaan, mutta ta-

vallisempaa on perehtyminen tilinpäätössuunnittelun keinoihin halutun lopputulok-

sen saavuttamiseksi. (Tikka & Nykänen, 34:2) 

 

Vuosi 2005 muutti olennaisesti verosuunnittelun asetelmia (Tikka, 2005, s. 25). 

Yhtiöverohyvitysjärjestelmän voimassa ollessa yhtiön maksamat tuloverot usein 

riittivät osinkoveroiksi, varsinkin kun yhteisöverokanta ja pääomatuloverokanta oli-

vat samat, ja ansiotulot saivat nousta toiseksi viimeiseen veroluokkaan, jotta yhtei-

söverokanta oli alle osingonsaajan ansiotuloverokannan. Verojärjestelmäuudistuk-

sen jälkeen verosuunnittelulle on taas tarvetta. (Leppiniemi, 2004b, s. 29) 
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Yhteisöverokannan ja pääomatuloverokannan alentuminen, mutta samalla niiden 

muuttuminen toisistaan poikkeaviksi vaikuttaa esimerkiksi osakeyhtiön osakkaal-

leen maksaman vuokran verohyötyyn. Yrityksen vuokrasta saama vähennys ja sitä 

kautta verohyöty on pienempi kuin osakkaalle vuokratulosta aiheutuva vero. Vuok-

ranmaksu saattaa silti tulla osakkaalle edullisemmaksi kuin osinkojen jako, jos ky-

se on vähävaraisesta yrityksestä jonka osingot verotetaan ansiotulona progressii-

visen asteikon mukaan. Leppiniemi toteaakin, että sekä vuokra- että korkotulot yri-

tyksestä osakkaalle muuttuivat osinkotuloja edullisimmiksi ja siten tavoiteltavim-

miksi verouudistuksen jälkeen. (Leppiniemi, 2004b, s. 29–31; Penttilä, 2005, s. 

120) 

 

Yhtiöverohyvitysjärjestelmän poistuminen muutti yrityksen maksamat verot lopulli-

siksi veroiksi joista ei osingonsaajalle ole hyötyä. Todennäköisesti tämä lisää ha-

lukkuutta myös yrityksen tuloverojen suunnitteluun aiempaa enemmän. (Penttilä, 

2005, s. 120) 

 

Jos yrityksen verosuunnittelun tavoitteena on osingon verosuunnittelu, voi suunnit-

telun jäsentelyssä apuna käyttää Penttilän listaamia osingon verosuunnittelualuei-

ta: 

– nettovarallisuus 

– omistusrakenne (osakkaiden osakkeiden matemaattiset arvot) 

– osakaskohtaiset vähennykset 

– osingonjaon ajoitus ja määrä. 

 

Näiden lisäksi tulee ottaa huomioon omistajan henkilökohtaiset verovähennykset, 

varojen nostaminen muuna kuin osinkona, toimitilojen hallinta ja yritysrakenteisiin 

liittyvät kysymykset. Koska yrityksillä voi olla erilaisia osakesarjoja ja omistajilla 

erisuuruiset omistusosuudet, korostuu omistusrakenteen suunnittelun tarve. Yri-

tykselle saattaakin olla kannattavaa hajauttaa omistusta perheyhtiöissä tai pyrkiä 

nostamaan nettovarallisuutta ja siten kaikkien osakkaiden verovapaan osingon 

määrää. (Penttilä, 2005, s. 122) 
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Omistajayrittäjän osakeyhtiössä tärkeimmiksi verosuunnittelun osa-alueiksi nouse-

vat selkeästi palkan ja osingon tai mahdollisen muun pääomatulon (korko- tai 

vuokratulot) optimointi omistajan kannalta. Varsinkin pienen osakeyhtiön kannalta 

tilinpäätössuunnittelun keinot saattavat yksistään olla riittämättömiä pienentämään 

osakkaalle koituvia veroja, ja jopa omistusrakenteen muuttaminen saattaa tulla 

ajankohtaiseksi verouudistuksen myötä. 

 

2.6 Yhteenveto 

Verouudistus vuoden 2005 alussa aiheutti ja aiheuttaa edelleen päänvaivaa osa-

keyhtiömuotoisten yritysten yrittäjille ja osingonsaajille. Verouudistuksen vaikutuk-

sista ei ole tehty paljoa empiiristä tutkimusta vaan empiria perustuu vielä lähinnä 

erilaisiin esimerkkeihin. Niiden perusteella näyttää siltä, että uudistuksen häviäjinä 

ovat vähävaraiset osakeyhtiöt. 

 

Verosuunnittelussa pieniä osakeyhtiöitä ja niiden omistajia todennäköisesti kiin-

nostaa se, kuinka minimoida yrityksen ja osakkaan yhteenlaskettu verorasitus. 

Keinoja tähän ovat mm. nettovarallisuuden ja sitä kautta verottoman osingon kas-

vattaminen ja osingon mitoittaminen niin, että siitä mahdollisimman suuri osa olisi 

verotonta ja loput verotettaisi pääomatulona. Yksi suuri muutos on, että aiemmin 

kaikkien osakeyhtiöiden osinko jakaantui pääoma- ja ansiotulo-osuuteen. Nykyi-

sessä järjestelmässä vain yli 1 000 000€ nettovarallisuuden omaavista yrityksistä 

voi saada pääomatulo-osinkoa. 

 

Mielestäni uusi järjestelmä on selkeämpi kuin edellinen. Yhtiöverohyvitysjärjestel-

mässä laskettavien osakkaan veronpalautusten tai lisäverojen laskeminen oli mie-

lestäni vaivalloista ja sekavaa. Myös termistö on yksinkertaistunut, kun osakeyhti-

öiden verotuksessa mm. käsitteet veroylijäämä ja täydennysvero ovat jääneet 

pois. 
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3 YRITYSTEN VEROTUKSEN VERTAILU 

Kappaleen tavoitteena on esitellä selkeästi miten tämän yrityksen osakkaiden 

maksamat verot eroavat vanhan ja uuden verojärjestelmän välillä. Caset on valittu 

siksi, että molemmissa toimii ns. omistajayrittäjä jolle yrityksen ja osakkaan vero-

rasituksen minimoiminen on tärkeää. Valitsin nämä yrityksen myös siksi, että nii-

den nettovarallisuus eroaa toisistaan, kummassakin on yhtä monta osakasta ja 

toimialat eroavat toisistaan. 

 

3.1 Yritys A 

3.1.1 Taustaa ja tilinpäätösinformaatio 

Yritys A on kolmen omistajan osakeyhtiö, jonka päätoimiala on optisen alan vähit-

täiskauppa. Osakepääoma on 16 819€. Osakkeiden lukumäärä on 100 kappaletta 

ja ne jakautuvat seuraavasti osakkaiden kesken: 

 

- Osakas 1 34 % (34 kpl) 

- Osakas 2 18 % (18 kpl) 

- Osakas 3 15 % (15 kpl) 

 

Lisäksi yhtiö omistaa omia osakkeitaan 33 kpl. Osakkaista 1 ja 2 työskentelevät 

päätoimisesti yrityksessä. 

 

Yrityksen tilinpäätöstiedot ovat vuodelta 2004, tilikausi on 1.1.2004 – 31.12.2004. 

Yrityksen tilinpäätösinformaatio on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Seu-

raavassa on lueteltu muutamia keskeisiä tietoja: 
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Taulukko 3  Yrityksen A tilinpäätöksen tärkeimmät luvut 

 2004 

Liikevaihto 440 645  
Liikevoitto 29 621  
Voitto ennen tp-siirtoja ja veroja 29 453  
Välittömät verot - 8620 

Tilikauden voitto 20 833  

Taseen loppusumma 89 856  
Oma pääoma 45 663  
Vieras pääoma 44 193   

 

Kuten taulukosta nähdään, yritys on vakavarainen. Omaa pääomaa on yli puolet. 

Taseessa (liite 2) näkyy, että yrityksellä on paljon vaihto-omaisuutta, yli 50 % ta-

seen arvosta. Koska kyseessä on kuitenkin vähittäiskauppa, jonka tuotteet ovat 

melko arvokkaita, vaihto-omaisuuden arvo on ymmärrettävissä. 

 

3.1.2 Verotuksen vertailu 

Verotuksen vertailu alkaa osakkeen matemaattisen arvon laskennalla. Aiemmin 

nettovarallisuuden määrittämisestä ja matemaattisesta arvosta määrättiin Varalli-

suusverolaissa (30.12.1992/1537). Nykyisin tiedot löytyvät Laista varojen arvos-

tamisesta verotuksessa (22.12.2005/1142), joka astui voimaan tämän vuoden 

alusta. Tämä lain 2. luku, 2 § määrittää nettovarallisuuslaskelman seuraavalla ta-

valla: nettovarallisuuslaskelmassa yhtiön velat vähennetään sen varoista. Varoihin 

kuuluvat käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, sijoitus- ja rahoitusomaisuus, sekä 

muu sellainen omaisuus ja sellaiset pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusar-

voa. Varoina ei kuitenkaan pidetä kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 18 §:n mukai-

sia laskennallisia verosaamisia. 

 

Velaksi katsotaan vieras pääoma sekä myös 1) vakuutuslaitoksen korvaus- ja va-

kuutusmaksuvastuuta sekä eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen eläkesitoumuk-

sista johtuvaa vakuutusteknisten perusteiden mukaan laskettua eläkevastuuta; 2) 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 48 a §:ssä tarkoitettua laki-

sääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuutensa 
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parantamiseksi tekemää varausta; 3) pääomalainaa silloin, kun se on taloudellisel-

ta luonteeltaan vierasta pääomaa. 

 

Saman lain 2. luvun 9. pykälässä todetaan seuraavaa osakkeen matemaattisesta 

arvosta: osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla tarkistetun nettovaral-

lisuuden määrä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamat 

ja muutoin hankkimat omat osakkeet jätetään matemaattista arvoa laskettaessa 

lukuun ottamatta. Tässä tapauksessa siis nettovarallisuus jaetaan 67 osakkeella, 

sillä 100 osakkeesta yritys omistaa 33. 

 

Rahoitusomaisuudeksi lasketaan elinkeinoon kuuluvat rahat, pankki- ja tilisaamiset 

sekä muut tällaiset rahoitusvarat. EVL 9 §:n mukaan rahoitusomaisuutta ovat ra-

hat, pankki- ja tilisaamiset, saamavekselit sekä muut sellaiset rahoitusvarat. Ra-

hoitusomaisuuteen kuuluvat yrityksen elinkeinotoimintaan kohdistuvat rahoitusva-

rat, mm. kassassa olevat rahat, pankkitalletukset sekä myyntisaamiset. (Tikka & 

Nykänen, 11:1). Näin ollen Yrityksen A rahoitusomaisuudeksi taseen (liite 2) pe-

rusteella tulee 19 527 €. 

 

Vaihto-omaisuutta EVL 10 §:n mukaan ovat elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai 

jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet 

ja muut hyödykkeet. Hyödykkeen katsominen vaihto-omaisuudeksi määräytyy 

hyödykkeen käyttötarkoituksen eikä sen laadun perusteella. (Tikka & Nykänen, 

12:2). 

 

Käyttöomaisuutta koskevat kohdat löytyvät EVL:n 12 §:stä. Käyttöomaisuutena 

pidetään elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitettuja maa-alueita, arvopapereita, 

rakennuksia, koneita, kalustoa ja muita esineitä, patentteja ja muita erikseen luo-

vutettavissa olevia aineettomia oikeuksia sekä soran- ja hiekanottopaikkoja, kai-

voksia, kivilouhoksia, turvesoita ja muita sellaisia hyödykkeitä. (Tikka & Nykänen 

13:3) Käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden välinen rajanveto tapahtuu niin, et-

tä käyttöomaisuuteen kuuluvat hyödykkeet on tarkoitettu pysyvään käyttöön kun 

taas vaihto-omaisuuteen lasketaan mm. kauppatavarat. Optikkoliikkeen kyseessä 

ollessa, voidaan käyttöomaisuuden olettaa olevan esimerkiksi silmien taittovoi-
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makkuuden määrittämiseksi hankitut laitteet, linssien hiontaan käytettävät koneet 

ja muut vastaavat, kun taas vaihto-omaisuus pitää sisällään silmälasit, piilolinssit 

ja muut vastaavat tuotteet. Tämä selittää vaihto-omaisuuden suurta määrää ver-

rattuna käyttöomaisuuteen tai koko taseeseen. 

 

Osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo lasketaan verovuotta edeltävän 

vuoden tilinpäätöksen mukaisen, tarkistetun nettovarallisuuden perusteella 

(Valtionvarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista 1539/94, 

1 §).  

Näiden seikkojen jälkeen voidaan poimia myös vaihto-omaisuuden ja käyttöomai-

suuden määrät taseesta (liite 2) ja suorittaa laskelma. Nettovarallisuuslaskenta on 

suoritettu käyttäen apuna myös Hauta-ahon (2005) materiaalia. 

 

Yhtiön nettovarallisuudeksi tulee lain perusteella: 

+Rahoitusomaisuus    25 618 € 

+Vaihto-omaisuus    57 296 € 

+Käyttöomaisuus      6 942 € 

./. Velat     44 193 € 

Yhteensä:     45 663 € 

 

Osakkeen matemaattiseksi arvoksi tulee tällä nettovarallisuudella (45 663 €/ 67 

kpl) 682 €/osake. Osakkaiden omistuksien matemaattiset arvot ovat siis seuraa-

vat: 

 

- Osakas 1 34 x 682 €= 23 188 € -> 9 % = 2 087 € 

- Osakas 2 18 x 682 €= 12 276 € -> 9 % = 1 105 € 

- Osakas 3 15 x 682 €= 10 230 € -> 9 % = 921 € 

 

Näistä jokaisen henkilökohtaisista matemaattisista arvoista 9 % on henkilökohtai-

nen maksimimäärä yrityksestä jaettavan osingon verovapaudelle. 

 

Seuraavassa jokaisen osakkaan henkilökohtaisen verotuksen vertailu kun tilikau-

den voitto, 20 833 €, jaetaan kokonaisuudessaan omistajien kesken ennen vero-
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uudistusta (Esimerkki 3.1) ja sen jälkeen (Esimerkki 3.2) (laskelmat liitteissä 4-5). 

Molemmissa esimerkeissä sovelletaan vuoden 2006 valtiontuloveroasteikkoa (liite 

1) ansiotulo-osan verojen laskemisessa vertailtavuuden parantamiseksi, sekä seu-

raavaa kaavaa, jossa tulojen perusteella määrittyvät vero alarajan kohdalla ja ve-

roprosentti: 

 

Kaava 1: 

(verotettava tulo-tuloluokan alaraja) x vero - % + vero alarajan kohdalla 

 

Esimerkkinä henkilö jonka ansiotulot vuodelta 2006 ovat 25 000 €: (25 000 € - 20 

000 €) x 19,5 % + 860 €= 1 835 €. 

 

Esimerkki 3.1 Osakkailla vain osinkotuloja, vanha järjestelmä 

 

Aiemmassa järjestelmässä noteeraamattoman yhtiön osinko jaettiin aina ansio- ja 

pääomatuloon. Tällaisissa yrityksissä pääomatuloa osingosta ja siihen liittyvästä 

yhtiöverohyvityksestä oli se määrä joka vastasi 13,5 % vuotuista tuottoa osakkei-

den matemaattisesta arvosta (vuoden 1999 tilanne). Loppuosa katsottiin ansiotu-

loksi. (Alhola et al. ,1999, s. 417) Osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo 

lasketaan verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen, tarkistetun netto-

varallisuuden perusteella (Valtionvarainministeriön päätös liikeosakkeen verotus-

arvon perusteista 1539/94, 1 §). 

 

Kun aiemmin on laskettu yhtiön nettovarallisuus, voidaan laskea osakaskohtainen 

pääomatulo-osingon määrä, ansiotulo-osingon määrä ja niistä menevät verot 

osakkaan kannalta. Osinkoa jaetaan 29 343 € (netto-osinko 20 833 € + vero 8 510 

€), joka on ns. brutto-osinkoa. Nettovarallisuus on 45 663 €. 
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Taulukko 4  Verotuksessa tarvittavat tiedot osakaskohtaisesti (liite 4) 

 

 

Kuten kappaleessa 2 kerrottiin, pääomatulo-osinkoa on 13,5 % osakkeiden mate-

maattisesta arvosta ja loput ansiotulo-osinkoa. Koska ansiotuloa on niin vähän, 

että siitä ei mene veroa valtion verotuksessa, taulukossa olevat verot ovat kunnal-

lisveroa ja mm. sairausvakuutusmaksua ja pääomatuloveroa verokannan 29 % 

mukaan. Sen jälkeen on laskettu yhtiöverohyvityksen määrä/osakas ja pääomatu-

lo-osingon yhtiöverohyvityksestä on vähennetty siitä maksetut verot, samoin on 

tehty ansiotulon kohdalla. Toiseksi viimeinen rivi, Yhtiöveronhyvitys vähennettynä 

veroilla kertoo, että osakkaista kaikki saavat veronpalautusta yhtiöverohyvityksen 

ansiotulo-osuudesta. Viimeisellä rivillä ovat summat jotka kukin osakas saa kä-

teen. 

 

Esimerkki 3.2, osakkailla vain osinkotuloja, uusi järjestelmä 

 

Osinko jakautuu seuraavasti: Osakas 1 saa 10 572 €, Osakas 2 5 597 € ja Osakas 

3 4 664 €. Taulukosta 5 näkyvät verotuksessa tarvittavat tiedot. 
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Taulukko 5  Verotuksessa tarvittavat tiedot osakaskohtaisesti (liite 5) 

 

 

Kuten taulukosta 5 huomataan, yrityksen nettovarallisuus on niin pieni, että kaikki-

en osakkaiden osingot verotetaan ansiotulona. Koska osinko on pieni, yhdeltäkään 

osakkaalta ei mene osingosta valtion veroa, sillä ansiotulona verotettava osuus jää 

kaikilla alle alimman tuloveroasteikon rajan (liite 1). Kaikki taulukossa oleva vero 

on siis kunnallisveroa ja muita maksuja. Tilanne on tuskin kovin realistinen, sillä 

osakkaista 1 ja 2 saavat yrityksestä myös palkkatuloa ja osakas 3 työskentelee 

päätoimisesti yrityksen ulkopuolella, joten muitakin ansiotuloja kuin osinkoa osak-

kailla varmasti on. Esimerkki on silti mukana kahdesta syystä. Ensinnäkin on hyvin 

vaikea arvioida osakkaiden ansiotuloja ilman tarkkaa tietoa. Toiseksi, ansiotulojen 

verotus on progressiivista. Jotta osingon verotusta uuden ja vanhan järjestelmän 

välillä voitaisiin vertailla, tulisi muun kuin osingosta saatavan ansiotulon olla sama 

kaikilla osakkailla, jolloin sen määrä muuttuu irrelevantiksi tekijäksi. 

 

Vaikka esimerkkejä voi kritisoida epätodellisiksi muiden ansiotulojen määrän suh-

teen, mielestäni ne näyttävät hyvin vanhan ja uuden järjestelmän erot case–

yrityksessä. Taulukosta 6 voi nähdä konkreettisesti, että ainakin tässä tilanteessa 

vanha järjestelmä olisi ollut paljon edullisempi jokaisen osakkaan kohdalla. 

 

Taulukko 6  Uuden ja vanhan järjestelmän vertailu (Liitteet 4 ja 5) 
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3.1.3 Verosuunnittelu yrityksessä A 

Edellisessä kappaleessa esitellyistä laskelmista voi tehdä useitakin huomioita, joi-

den varaan yrityksen A verosuunnittelua kannattaa rakentaa. Ensinnäkin on huo-

matta yrityksen pieni nettovarallisuus. Pääomatulo-osinkoa osingosta tulee vasta 

kun osakkaan henkilökohtainen nettovarallisuus nousee yli miljoonaan euroon 

(Hauta-aho, 2005). Tämän kokoisen yrityksen kohdalla tällainen nettovarallisuu-

den nosto reilusta 40 000 € sellaiseen lukuun, jossa pienimmänkin osakkaan net-

tovarallisuudesta 9 % ylittäisi jaettavan osingon määrän, ei ole realistinen vaihto-

ehto. Tässä tilanteessa suosittelisin yritykselle huomion kiinnittämistä osakkaiden 

1 ja 2 kohdalla myös palkkojen maksuun. Koska nettovarallisuutta ei tällaisella 

toiminta-asteella voi kovin paljoa lisätä, sekä palkka, että ansiotulo-osinko vaikut-

tavat molemmat valtiolle maksettavaan veroon. Huomattavaa on myös, että ansio-

tulosta menee myös kunnallisveroa. Optimaalisin tilanne olisi se, jossa kaikista yri-

tyksestä saatavista tuloista mahdollisimman suuri osa olisi nettovarallisuuden pe-

rusteella verotonta tuloa ja mahdollisimman vähän sekä valtion että kunnan vero-

tettavaa. 

 

Koska osakkaiden omistusosuudet ovat melko tasaiset, suuria erimielisyyksiä ei 

osingonjakopolitiikasta pitäisi syntyä. Tavoitteet ovat kaikilla samat ja jonkinlainen 

kompromissi on mahdollinen. 

 

3.2 Yritys B 

3.2.1 Taustaa ja tilinpäätösinformaatio 

Yritys B on kolmen osakkaan osakeyhtiö päätoimialanaan puunkorjuu. Tiedot ovat 

tilikaudelta 1.4.2004–31.3.2005. Osakepääoma on 8500 euroa ja se jakaantuu 

osakkaiden kesken seuraavasti: 

 

- Osakas 1 68 % 

- Osakas 2 28 % 

- Osakas 3 4 % 
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Osakkaista vain Osakas 1 saa säännöllistä ansiotuloa yrityksestä. 

 

Taulukossa 7 on esitetty muutamia tärkeitä lukuja Yrityksen B tilinpäätöksestä joka 

on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 3. 

 

Taulukko 7  Yrityksen B tilinpäätöksen tärkeimmät luvut 

2 004 
Liikevaihto 292 067 
Liikevoitto 60 453 
Voitto ennen tp-siirtoja ja veroja 55 132 
Välittömät verot -16019
Tilikauden voitto 39 113 

Taseen loppusumma 598 191 
Oma pääoma 417 047 
Vieras pääoma 181 144  

 

Luvuista voidaan huomata, että yrityksellä on liikevaihtoon nähden raskas tase. 

Merkille pantavaa ovat taseessa olevat jakamattomat voittovarat, niitä on kertynyt 

lähes 370 000 €. Toinen mielenkiintoinen seikka on, että yrityksellä on yli 100 000 

euron edestä maa- ja vesialueita. Myös koneita ja kalustoa on merkittävä määrä, 

lähes 200 000 euron arvosta, mutta toimialan huomioiden se on ymmärrettävää. 

Puunkorjuukoneet ovat kalliita, ja ne on melkeinpä omistettava itse. Tämän tietä-

en, voisi spekuloida voittovarojen tarkoitusta. Konekantaa täytyy uusia ja voittova-

roja voisi hyvinkin käyttää investoimalla yhteen tai kahteen uuteen koneeseen. 

 

3.2.2 Verotuksen vertailu 

Tässä kappaleessa esitetyt laskelmat perustuvat samoihin lakeihin ja lähteisiin 

kuin kappaleessa 3.1.2. Teorian osalta viittaan siis kappaleeseen 3.1.2. Lähtötieto-

ja on esitelty liitteessä 3 (tilinpäätöstiedot) ja liitteessä 6 ja 7 (laskelmat) 

 

Nettovarallisuus lasketaan seuraavalla tavalla, kun luvut otetaan tilinpäätöksestä 

(liite 3) ja niitä käsitellään niin kuten Laissa varojen arvostamisesta verotuksessa 

(22.12.2005/1142) määritetään nettovarallisuuden laskemisesta ja Elinkeinovero-
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lain 9-14§ pykälissä määritellään yrityksen omaisuuslajeista. Lähteenä on käytetty 

myös Hauta-ahon (2005) materiaalia. 

 

+Rahoitusomaisuus    149 611 € 

+Vaihto-omaisuus    2 364 € 

+Käyttöomaisuus    349 141 € 

 ./. Velat     78 400 € 

 Yhteensä:     422 716 € 

 

Tällä nettovarallisuudella osakkaiden omistuksien matemaattiset arvot ovat seu-

raavat: 

 

- Osakas 1 68 % x 422 716 €= 287 447 € -> 9 % = 25 870 € 

- Osakas 2 28 % x 422 716 €= 118 360 € -> 9 % = 10 652 € 

- Osakas 3 4 % x 422 716 €= 16 909 € -> 9 % = 1 522 € 

 

Näistä jokaisen henkilökohtaisista matemaattisista arvoista 9 % on henkilökohtai-

nen maksimimäärä yrityksestä jaettavan osingon verovapaudelle. 

 

Seuraavassa jokaisen osakkaan henkilökohtaisen verotuksen vertailu kun netto-

osinkoa jaetaan 100 000 € ennen verouudistusta (Esimerkki 3.4) ja verouudistuk-

sen jälkeen (Esimerkki 3.5). Ansiotulo-osan verojen laskemisessa käytetään valti-

on tuloveroasteikkoa vuodella 2006 (liite 1), sekä seuraavaa kaavaa, jossa tulojen 

perusteella määrittyvät vero alarajan kohdalla ja veroprosentti: 

 

Kaava 1: 

(verotettava tulo-tuloluokan alaraja) x vero - % + vero alarajan kohdalla 

 

Esimerkki 3.3 Osakkailla vain osinkotuloja, vanha järjestelmä 

 

Kun tiedossa on yhtiön nettovarallisuus (422 716 €), voidaan laskea osakaskoh-

tainen pääomatulo-osingon määrä, ansiotulo-osingon määrä ja niistä menevät ve-
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rot osakkaan kannalta. Osinkoa jaetaan 140 845 € (netto-osinko 100 000 € + vero 

40 845 €), joka on ns. brutto-osinkoa. 

 

Taulukko 8  Verotuksessa tarvittavat tiedot osakaskohtaisesti (liite 6) 

 

 

Vanhassa järjestelmässä Yritys B:n osakkaista 1 ja 2 joutuvat maksamaan verotta-

jalle lisäveroa saamastaan osingosta, sillä ansiotulon kohdalla yhtiöverohyvitys ei 

riitä kattamaan veroja. Osakas 3 sen sijaan saa palautusta yhtiöverohyvitykses-

tään. Taulukosta 8 voidaan huomata myös, että Osakas 1 maksaa jo yli puolet 

osingostaan veroa. 

 

Esimerkki 3.4 Osakkailla vain osinkotuloja, uusi järjestelmä 

 

Osinkoa jaetaan 100 000 € seuraavasti; osakas 1 saa 68 000 €, osakas 2 28 000 

€ ja osakas 3 4 000 €. Taulukossa 9 näkyvät verotukseen vaikuttavat seikat osa-

kaskohtaisesti. 

 

Taulukko 9  Verotuksessa tarvittavat tiedot osakaskohtaisesti (liite 7) 
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Tässä tapauksessa vain Osakas 1 maksaa tuloveroa valtiolle, kahden muun osak-

kaan verot ovat kunnallisveroa ja mm. sairausvakuutusmaksua. Osakkaan 1 koh-

dalla tällainen tilanne on realistinen siinä mielessä, että hän ei välttämättä tarvitse 

muita ansiotuloja, varsinkin jos osinkoa maksetaan erissä pitkin vuotta. Osakkaat 

2 ja 3 työskentelevät yrityksen ulkopuolella, joten heidän veroihinsa vaikuttavat 

myös muualta tulevat ansiotulot. Niitä ei kuitenkaan ole otettu mukaan laskelmiin, 

jotta vertailua voidaan tehdä osakkaiden välillä. Koska ansiotuloa verotetaan prog-

ressiivisesti, tulisi esimerkin tulkittavuuden vuoksi kaikkien osakkaiden muusta 

kuin tämän yrityksen osingosta saama ansiotulo olla sama summa, joka tässä ta-

pauksessa on 0 €. 

 

Kun verrataan uuden ja vanhan järjestelmän mukaisia veroja (taulukko 10), erot 

ovat huomattavia varsinkin osakkaan 1 tapauksessa. Uusi järjestelmä on hänen 

kannaltaan huomattavasti edullisempi. Tässä tapauksessa on huomattavissa joh-

donmukainen kehitys; mitä vähemmän osinkoa, sitä enemmän vanha järjestelmä 

olisi suhteellisesti tuonut etua osakkaalle. 

 

Taulukko 10  Uuden ja vanhan järjestelmän vertailu (Liite 6 ja 7) 

 

 

3.2.3 Verosuunnittelu yrityksessä B 

Yrityksessä B on enemmän haastetta verosuunnittelun kannalta kuin yrityksessä 

A. Osakkaiden omistussuhteet ovat erilaiset ja yhdellä osakkaalla on selkeä 

enemmistö osakkeista ja näin yhtiökokouksessa äänivalta. Toisaalta yhden osak-

kaan äänivalta helpottaa tilannetta; muiden osakkaiden on taivuttava pääosakkaan 

tahtoon myös osingonjakoasioissa jos osingonjakoehdotus on laillinen. 

 

Koska osakas 1 omistaa 68 % yhtiön osakkeista, tilanne on hänen kannaltaan erit-

täin edullinen. Uusi järjestelmä on hänelle edullisempi ja hän voi laillisesti yksin 
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päättää jaettavan osingon määrästä ja ajankohdista. Tilanteen edullisuutta osak-

kaan 1 kannalta lisää se, että yhtiöllä on jakamattomia voittovaroja n. 370 000 €, 

joten yrityksen ei tarvitse tuottaa paljoakaan voittoa, tai se voi tehdä vaikka nollatu-

losta. 

 

Jos jakamattomia voittovaroja ei ole varattu investointeihin, olisi Yrityksellä B ollut 

hyvinkin tarvetta verosuunnittelulle jo aikaisemmin. Osinkoa on yhtiöverohyvitys-

järjestelmän aikana jätetty jakamatta huomattavia summia ja näin kertyneet vero-

ylijäämät ovat jääneet käyttämättä. Kun uuteen järjestelmään siirryttiin, veroylijää-

mät poistuivat kokonaan (Virolainen, 2003, s. 8). On mahdotonta tietää kuinka pal-

jon käyttämättömiä veroylijäämiä yritykselle on jäänyt, mutta jakamattomien voitto-

varojen perusteella voi arvioida summan olleen merkittävä. 

 

Toinen jakamattomiin voittovaroihin liittyvä seikka on se, että niiden jakaminen 

suuremmassa mittakaavassa vuonna 2005 olisi ollut kannattavampaa. Vuosi 2005 

oli siirtymäaikaa, jolloin verottoman tulon osuus ansiotulo-osingosta oli 43 % ja an-

siotulona verotettavaa tuloa 57 % tästä vuodesta eteenpäin voimassa olevien 30 

% ja 70 % sijasta. 

 

On ilmeistä, että Yrityksen B osakkaat eivät ole olleet ajan hermolla tehdessään 

päätöksiä osingonjaosta. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vuoden 2005 alusta voimaan tullut yritysverouudistus koski kaikkia yhtiömuotoja. 

Erityisesti osinkojen verotuksen osalta muutos herätti paljon huomiota ja kritiikkiä 

mm. Suomen Yrittäjien taholta. Kritiikki on osin oikeutettua, mutta kaiken kokoisille 

yrityksille tasapuolisen järjestelmän luominen on käytännössä mahdotonta. 

 

Yritysverouudistuksen aiheuttamat muutokset verosuunnitteluun keskittyivät lähin-

nä nettovarallisuuden merkityksen kasvuun ja mahdollisten korko- ja vuokratulojen 

osinkoja parempaan verokohteluun. Varsinkin pienillä osakeyhtiöillä joissa omista-

ja on myös yrittäjä, korostuu palkan ja osingonjaon suhde. Huomionarvoista on 

myös se, että yrityksen osakkaalle maksamat vuokra- ja korkotulot saattavat olla 

osakkaan kannalta edullisempia kuin osinkotuotot. 

 

Verosuunnittelulle on kuitenkin enemmän tarvetta kuin yhtiöverohyvitysjärjestel-

män aikana, sillä nyt osakas ei enää saa hyvityksenä yrityksen maksamia veroja ja 

niistä tulee osakkaan kannalta puhtaasti kulua. 

 

Empiirisiä tuloksia käsitellessä yritysten kokoa tärkeämmäksi vaikuttajaksi nousi 

omistusosuus. Mitä suurempi omistusosuus, sitä suurempi osuus osingosta on ve-

rovapaata. Verokohtelu osakkaiden välillä oli tasaisempaa yhtiöverohyvitysjärjes-

telmän aikana. Tämä tulos vaikuttaa myös verosuunnitteluun, sillä osakkailla saat-

taa olla hyvinkin erilaiset tavoitteet sille, mitä verosuunnittelun avulla yritetään teh-

dä. 

 

Aihe on mielenkiintoinen ja sitä olisi voinut laajentaa esimerkiksi tuomalla vertai-

luun mukaan henkilöyhtiöiden ja pienten osakeyhtiöiden verotuksen vertailua, 

muuttamalla muitakin vertailuun vaikuttavia tekijöitä sekä tutkimalla mitä vaikutuk-

sia Kirjanpitolain muutoksilla on verotukseen. 
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LIITE 1, Valtion tuloveroasteikko 2006 

saatavilla: 

http://www.vero.fi/default.asp?path=5,39&article=4388&domain=VERO_MAIN&lan

guage=FIN&index=_ , viitattu 15.2.2006 

 

Verotettava ansiotulo 

(€) 

Vero alarajan kohdalla 

(€) 

Vero alarajan ylittävästä tulon osas-

ta (%) 

12200–17000 8 9,0 

17000–20000 440 14,0 

20000–32800 860 19,5 

32800–58200 3356 25,0 

58200- 9706 32,5 

 



   

  

LIITE 2a, Yrityksen A tuloslaskelma 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

LIITE 2b, Yrityksen A tase 

 



   

  

LIITE 3a, Yrityksen B tuloslaskelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

LIITE 3b, Yrityksen B tase 

 

 



   

  

LIITE 4, Esimerkki 3.1, laskelmat 

 

 



   

  

LIITE 5, Esimerkki 3.2, laskelmat 

 



   

  

LIITE 6, Esimerkki 3.3, laskelmat 

 



   

  

LIITE 7, Esimerkki 3.4, laskelmat 

 

 


