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The main aim of this study is to examine can some tax benefits be achieved by the 

division of company and in which cases. The study is implemented within the 

framework of action research approach. The purpose is to analyse fiscal issues in 

the case of companies` division with the help of literature and legal cases. The 

interviews of tax specialists contribute some empirical knowledge in the study.  

 

The study showed that the division of company creates no direct tax benefits to 

the company being divided, the recipient companies and their shareholders. If the 

tax benefits are examined during a long time period, the divisions as a part of the 

company reorganization process are likely to create some tax benefits. In these 

cases the divisions have to be defined individually as tax planning or tax 

avoidance. For example a division that separates the assets and the business could 

create some tax benefits to the shareholders later on when the shareholders sell the 

shares of the recipient company with assets. Selling the shares can not be related 

to the division directly.  
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1. Johdanto 
 
Johdannon tarkoituksena on antaa kuva tutkimuksen aiheen taustasta, määrittää 

tutkimuksen tavoitteet, tutkimusmetodologia, esittää tutkimuksen rakenne ja 

aiheen rajaus. Luvussa käydään myös läpi liiketoiminnan jakautumisen 

toteuttamistapojen edellytykset osakeyhtiö-, kirjanpito- ja 

elinkeinotuloverolainsäädännön näkökulmasta.  

 

 

1.1. Taustaa 

 

Yritysjärjestelyjen, kuten yhtiön kaupan, sulautumisen, jakautumisen ja 

liiketoimintasiirron perimmäisenä tarkoituksena on muokata joustavasti yhtiön 

toiminnan ja omistuksen rakenteita kiristyneen kansallisen ja kansainvälisen 

kilpailun takia. Käytettävät menettelytavat pyritään valitsemaan tavoitteen 

mukaiseksi. Usein järjestelytapoja suoritetaan perättäisinä sarjoina, koska yhdellä 

menettelytavalla ei aina pystytä muodostamaan liiketaloudellisesti kannattavaa ja 

yhtiön johdon haluamaa rakennetta.1  

 

Tässä tutkielmassa käsitellään liiketoiminnan jakautumista, joka on yhä 

suositumpi yritysjärjestelymuoto. Yleensä liiketoiminnan jakautumisen 

päätavoitteet ovat pääomarakenteen muuttaminen tai sukupolvenvaihdoksen 

helpottaminen. Lisäksi liiketoiminnan jakautuminen voi kuulua osaksi suurta 

yhtiörakenteen vaiheittaista muutosta, jossa jakautumisella voidaan hajauttaa 

yhtiökokonaisuus useaksi erilliseksi yhtiöksi samojen omistajien omistuksessa.2   

 

Jakautumisen lisääntynyt suosio johtuu siitä, että Suomessa annettuun  lakiin 

elinkeinotulon verottamisesta (myöhemmin EVL) implementoitiin vuoden 1996 

alusta Euroopan yhteisön (myöhemmin EY) yritysjärjestelydirektiivi, jonka 

                                                
1 TaVM 24/1996 vp, s. 2 ja Immonen, 1994, s. 8-10 
2 Immonen, 1999,  s. 433 
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mukaan hyvin rajatulla tavalla tehty jakautuminen voidaan suorittaa  

veroseuraamuksitta1. Osakeyhtiölain (myöhemmin OYL) muutos 1.9.1997 

mahdollisti verotuksessa jo aiemmin hyväksytyn jakautumisen toteuttamisen 

käytännössä.  Suomen osakeyhtiölainsäädäntö ja verolainsäädäntö eivät ole täysin 

yhteneviä jakautumisen yhteydessä. Tämä edellyttää  liiketoiminnan jakautumisen 

hyvää etukäteissuunnittelua sekä vero- että yhtiöoikeuden säännökset huomioon 

ottaen, jotta käytännön toiminnan kannalta tarpeellinen ja käyttökelpoinen 

yhtiörakenteen muutos ei aiheuttaisi yllättäviä ja epäedullisia veroseuraamuksia.  

 

Yritysjärjestelyjä maassamme tutkineet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että 

verosuunnittelu on onnistuneelle yritysjärjestelylle erityisen tärkeää2. Suomessa 

jakautumista ja sen verotusta ovat laajasti tutkineet oikeustieteen tohtori Raimo 

Immonen, oikeustieteen tohtori Pauli K. Mattila ja asianajaja Raimo Ikkala. Näillä 

asiantuntijoilla on vahva kokemus yhteisö- ja verolainsäädännön 

erityiskysymyksistä. Myös suurimpien tilintarkastusyhteisöjen asiantuntijat ovat 

julkaisseet kirjoja ja artikkeleita koskien yleisesti esiintyviä yritysjärjestelyjä, 

niihin liittyviä oikeudellisia näkökohtia ja käytännön kokemuksia.  Lainsäädännön 

tuoreus aiheuttaa kuitenkin verosuunnittelun ja veronkierron rajan hämärtymistä. 

Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on aina parasta hakea apua ongelmaan 

veroviranomaisilta ja keskusverolautakunnasta (myöhemmin KVL) 

ennakkotietona/-ratkaisuna. Veroviranomaiset ovat ratkaisevassa asemassa, kun 

halutaan määritellä sallitut ja kielletyt laintulkinnat rakenteen muokkaamiseen. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aikaisemmin jakautuminen toteutettiin verolainsäädännön nojalla liiketoiminnan luovutuksina ja 
osakevaihtoina, joista koitui yritykselle nykyistä haitallisempia veroseuraamuksia. Airaksinen ja 
Jauhiainen, 1997, s. 513  Joissain tapauksissa on aikaisemmin myös ollut mahdollista päätyä 
samaan tulokseen kuin nykyisin, perustamalla diffuusiolla osakeyhtiö X  ja jakamalla sitten X:n 
osakkeet osinkona Oy A: n osakkaille. Seurauksena on kuitenkin aiheutunut osingonjakoon 
liittyviä veroseuraamuksia. Andersson ja Ikkala, 1996, s. 451 
2 Ks. esim.  Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 21 ja Immonen, 1999, s. 429-434 
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Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo esittelevät havainnollisen kuvion 

verosuunnittelun, veronkierron, verovilpin ja verorikoksen eroista. Malli on vain 

suuntaa antava yksinkertaisuutensa vuoksi, mutta se erottelee hyvin ”oikean” ja 

”väärän” sen mukaan, mitkä motiivit ovat verovelvollisen toiminnan taustalla. 

Kuviossa mielenkiintoisinta on verosuunnittelun ja veronkierron raja-alue, jossa 

tapauskohtaisesti joudutaan ratkaisemaan kumman toiminnan tunnusmerkit 

täyttyvät. Anderssonin mukaan verovelvollisella on oikeus järjestää verotuksensa 

veroja minimoivaksi, jos lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden1. 

 

          TULKINNANVARAISUUS 

 

 

 

 

 

 

 

                HALLINNOLLISET    HALLINNOLLISET JA 

                SEURAAMUKSET     RIKOSOIKEUDELLISET 

         SEURAAMUKSET  

    

Kuvio 1: Alueet verosuunnittelusta verorikokseen2 

 

Kuvio 1 määrittelee verosuunnittelun lailliseksi ja hyväksyttäväksi toiminnaksi, 

jonka avulla verovelvollinen valitsee eri vaihtoehtojen väliltä itselleen 

edullisimman. Veronkierrolla verovelvollinen pyrkii tavanomaisista ehdoista 

poiketen saamaan verohyötyä toteuttamansa järjestelyn avulla. Verovilpillä 

tarkoitetaan moitittavaa menettelyä, jossa verovelvollinen antaa väärän tiedon tai 

salaa oikeita verotietoja välttääkseen veron. Verovilpistä on seurauksena 

hallinnolliset veronkorotusseuraamukset. Verorikos on törkein 

veronvälttämismuoto. Siitä voi seurata rangaistuksen lisäksi 

                                                
1 Anderson, 1996, s.  41  
2 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 20 

 
  Veron- 
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vahingonkorvausvelvollisuus.1 Rikoslaki määrittelee verorikoksen kolmeen 

luokkaan törkeyden ts. suunnitelmallisuuden ja taloudellisen hyödyn mukaan; 

verorikkomus, lievä veropetos ja veropetos. Verorikkomuksen ja lievän 

veropetoksen tapauksissa voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai 

rangaistus tuomitsematta, jos veronkorotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.2 

 

Yhtiön jakautumisessa verosuunnittelutehtävä on haastava. Järjestelyn suurin 

hyöty aiheutuu liiketaloudellisista seikoista kuten tehokkaasta ja kannattavasta 

yhtiö- tai konsernikokonaisuudesta. Prosessi saattaa kuitenkin yllättäen johtaa 

yhtiön purkautumiseen, josta seuraa piilevän veroluoton purkautuminen, 

omaisuuden arvonnousun tuloutuminen, vahvistettujen tappioiden, 

käyttämättömien yhtiöverohyvitysten, veroylijäämien ja osinkoylijäämien 

menettäminen tai peitellyn voitonjaon veroseuraamukset3.  

 

 

1.2. Jakautumisen toteuttamistavat 

 
 

1.2.1. Osakeyhtiölain mukainen jakautuminen 

 

OYL:ään lisättiin jakautumista koskevat säännökset vuoden 1997 uudistuksessa. 

Uudistuksen taustalla on halu harmonisoida Suomen lainsäädäntöä vastaamaan 

EY:n direktiivejä ja lisätä voimassa olevan lain joustavuutta 

osakeyhtiömuotoiselle toiminnalle.4 OYL:n 14a luku sääntelee 

kokonaisuudessaan osakeyhtiöiden jakautumista.  

 

 

                                                
1 OYL:ssä säädetään perustajan, hallituksen/hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan tai 
osakkeenomistajan velvollisuudesta korvata tahallisesta tai tuottamuksellisesta aiheutettu vahinko 
yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. OYL 15 luku 
2 Immonen, Vero-oikeus I- luennot, LTKK 26.10.1999. Ks.  RL 29 § 
3 Immonen, 1999, s. 432 
4 TaVM 24/1996 vp, s. 4 ja  HE 89/1996,  s. 35 
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Yhtiö voi jakautua siten, että:1 

- jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä joko osittain tai 

kokonaan yhdelle tai useammalle perustettavalle yhtiölle 

- jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön 

osakkeita siten, että jakautuvan yhtiön osakkaan omistus jatkuu jokaisessa 

vastaanottavassa yhtiössä entisen suhteessa 

- vastike saa olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia 

- jakautuvan yhtiön äänivaltaisella osakkaalla on aina oikeus vastikkeen sijasta 

saada rahakorvaus, jos vastikkeena tarjotaan muuta kuin vastaanottavan yhtiön 

osakkeita, jollei yhtiöjärjestyksessä ole tätä oikeutta rajoitettu. 

 

Yhtiöoikeudellista jakautumismenettelyä voidaan pelkistäen kuvata sulautumisen 

peilikuvaksi2. Jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät osittain tai kokonaan 

vastaanottavalle yhtiölle yleisseuraantona3. Jakautumisvastike annetaan yhtiön 

osakkeenomistajille. Vastikeoikeus ei siis synny siirtävälle (jakautuvalle) yhtiölle 

vaan siirtävän yhtiö omistajille (osakkeenomistajat). Yhtiön osakkeenomistajien 

kannalta tähän liittyy mielenkiintoinen mahdollisuus varojen jakoon suoraan 

osakkaille. 

 

Yhtiö voi OYL:n mukaisesti jakautua täydellisesti tai osittain. Täydellisessä 

jakautumisessa kaikki yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottaville osakeyhtiöille 

ja jakautuva yhtiö purkautuu. Osittaisessa jakautumisessa vain osa jakautuvan 

yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle, 

ja jakautuva yhtiö jatkaa edelleen itsekin toimintaansa.4 Kuvio 2 esittää yhtiö A 

Oy:n täydellistä ja osittaista jakautumista. 

 

                                                
1 OYL 14a:1 § 
2 OYL 14 a viittaakin usein 14 luvun sulautumismenettelyä koskeviin säännöksiin. 14 a luvussa 
säännellään vain niistä tapauksista, jotka poikkeavat sulautumisen vastaavista säädöksistä.  
3 Jakautumisen yleisseuraanto tapahtuu vastaavalla tavalla kuin sulautumisen ( ks. esim. KKO 
1989:38, KKO 1989:59 ja KHO 06.03.2000/470). Asia on mainittu, mutta ei  pohdittu 
jakautumissäännösten perusteluissa. HE 89/1996  vp, s. 33 
4 Koski ja Sillanpää, 1998, s. 27 
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                  A.         B. 
          OSAKKAAT  OSAKKAAT 

jakautumis-   Jakautumis-      Jakautumis- 

vastike   vastike             vastike 

 

       

                      

 

 

 

Kuvio 2:  A. Täydellinen jakautuminen 

                B. Osittainen jakautuminen 

 

Suomen OYL ei tunne kolmatta jakautumisen muotoa, joka löytyy EY:n 

direktiiveistä ns. hankinnalla tapahtuva jakautuminen. Hankinnalla tapahtuva 

jakautuminen olisi mahdollista EVL:n mukaan. Siinä omaisuutta siirrettäisiin 

yleisseuraantoperiaatteen mukaisesti jo olemassa olevalle yhtiölle. Direktiivi 

esittelee myös tuomioistuimen valvonnassa tapahtuvan jakautumisen, jossa 

toimivaltainen tuomioistuin voi poistaa joitakin jakautumismenettelyn pakollisia 

osakkeenomistajien informointia koskevia määräaikoja.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 OYL 14a:1 §, EVL 52 c § ja kuudennen neuvoston direktiivi 82/891/ETY  

B Oy C Oy B Oy A Oy

  A Oy    A Oy 
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Jakautumissäännökset koskevat sekä julkisia että yksityisiä osakeyhtiöitä. 

Yksityinen yhtiö voi jakaantua julkisiksi yhtiöiksi ja päinvastoin1. Jakautuminen 

voidaan myös toteuttaa yrityksen selvitystilan aikana. Edellytyksenä kuitenkin on, 

ettei yhtiön omaisuutta ole ryhdytty jakamaan osakkeenomistajille2. Asunto-

osakeyhtiölaissa (myöhemmin AsOYL) ei säännellä mitään jakautumisesta. 

Tämän vuoksi AsOYL:n tarkoittamat asunto-osakeyhtiöt ja AsOYL:n kattamat ns. 

keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät voi jakautua3. Myöskään henkilöyhtiöt 

eivät voi jakautua4. 

  

Jakautumisen toteuttaminen yhtiöoikeudellisten säännösten mukaan kestää 

vähintään puoli vuotta. Yrityksen tulee suunnitella hyvin etukäteen mahdolliset 

aikaa vievät toiminnot, sillä raukeaminen uhkaa prosessin etenemistä monessa eri 

vaiheessa. Menettelyyn liittyy myös tiukka informaatiovelvoite.  

 

Jakautuminen pohjautuu jakautuvan yhtiön hallituksen laatimaan 

jakautumissuunnitelmaan, joka on välttämätön osa jakautumisprosessia5. Jos 

suunnitelmaa ei hyväksytä sellaisenaan 2/3 määräenemmistöllä yhtiökokouksessa, 

jakautuminen raukeaa. Järjestelyä vastustavalla osakkaalla ei ole mahdollisuutta 

lunastaa osakkeitaan rahavastiketta vastaan. Poikkeuksena voi mainita julkisen 

osakeyhtiön jakautuminen yksityiseksi sekä optio-oikeuden, vaihtovelkakirjan tai 

muun osakkaan oikeuteen rinnastettava oikeuden haltijan vaatimus lunastuksesta. 

                                                
1 Jakautumisen aikana ei julkisen osakeyhtiön osakkeet saa olla arvopaperimarkkinalaissa 
tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena. OYL 17:2.2 Tämä asetus suojaa sijoittajia 
virheellisiltä päätöksiltä puuttuvan ja epäselvän informaation vuoksi. 
2 Yhtiökokous päättää osakeyhtiön asettamisesta selvitystilaan. Selvitystilaan asettaminen on 
pakko tehdä, jos  yhtiön oma pääoma on ollut yli 12 kk alle puolet osakepääomasta. OYL 13:2 
Yhtiön purkaminen ja varojen jako osakkeenomistajille on vain yksi vaihtoehto tässä tilanteessa. 
Yhtiö voidaan palauttaa ”normaalitilaan” osakepääomaa korottamalla/alentamalla, pääomalainalla 
ja konserniavustuksella. Liiketoiminnan tervehdyttäminen on kuitenkin pakko tehdä, jotta yhtiö 
olisi pitkällä tähtäyksellä elinkelpoinen.  
3 Tavallisen kiinteistöosakeyhtiön jakautuminen on mahdollista, sillä se on TVL:n alainen 
jakautuminen. Immonen, 1999, s. 620. Keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksessä 
voidaan sulkea pois AsOYL:n soveltaminen ja soveltaa osin OYL:a. Vielä ei ole aivan selvää, 
sallitaanko edellisen määrittelyn mukaisen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden jakautuminen vai ei. 
Ks. lisää kiinteistöosakeyhtiöstä Kyläkallio ja Iirola; Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö, 1992  
4 Henkilöyhtiö ei voi jakautua omistustyypin vuoksi. Omistajina toimivat aina luonnolliset 
henkilöt, joihin ei voi kohdistaa jakautumisessa tapahtuvaa omistuksellisen vastuun erottelua. 
Yritysjuridiikan assistentti Marjut Heikkilä, LTKK, 18.02.2000 
5 Täydellisen jakautumisen peilikuva on kombinaatiosulautuminen. Osittaisen jakautumisen 
peilikuva on absorptio-sulautuminen. 
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Lunastusvelvollisuuden rajaaminen on hyvä asia, sillä vähemmistönsuoja on jo 

turvattu jakautumispäätöksen määräenemmistövaatimuksella ja tiukalla 

vastikkeenjakoa koskevilla säännöksillä.1  

 

Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri järjestää kuulutuksen velkojille 

yhtiökokouksen hyväksymän jakautumissuunnitelman perusteella. Velkojien 

välitön suoja on järjestetty niin, että jos täyttä maksua tai turvaavaa vakuutta 

veloille ei ole, jakautumishakemus hylätään. Mahdollinen riitä käydään 

kannemenettelynä kotipaikan käräjäoikeudessa. Välillisesti heitä suojataan myös 

niin, että jokainen vastaanottava yhtiö vastaa jakautuvan yhtiön veloista 

yhteisvastuullisesti, mutta toissijaisesti. Yhtiön vastuun kokonaismäärää on rajattu 

sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden arvoon.2  

 

Jakautumispäätöstä vastaan nostettu kanne mitättömyysperustein olisi pantava 

vireille kuuden kuukauden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä. Muut 

jakautumisesta päättäneeseen yhtiökokoukseen liittyvät kanteet tulee nostaa 

kolmen kuukauden määräajassa. Osakkeenomistaja voi pelkästään moittia jakoa 

vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys esitettiin 

osakkeenomistajien kokouksessa. Osakkaalle voi kuitenkin siirtyä jakautumisen 

toteuttamisen jälkeen oikeus nostaa yhtiön lukuun vahingonkorvauskanne 

perustajaa, hallituksen/hallintoneuvoston jäsentä, toimitusjohtajaa tai 

osakkeenomistajaa vastaan.3 

 

 

                                                
1 Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s. 57 ja Tikka ja Sillanpää, 1998, s. 30-32 
2 Immonen, 1999, s. 622 ja OYL 14a:6 § Immonen suhtautuu hyvin positiivisesti jakautumiseen 
velkojan suojan kannalta, sillä menettelynä se on hyvin kontrolloitu. Immonen, 1994, s. 190-191, 
Blumme ja Reinikainen, KPMG Wideri – artikkelisarja 4, 1996, s. 16 ja Tikka ja Sillanpää, 1998, 
s. 30 Airaksinen ja Jauhiainen suhtautuu jakautumiseen pessimistisemmin velkojien aseman 
kannalta Ks.  Airaksinen ja Jauhiainen, 1997, s. 514  
3  Koski ja  Sillanpää, 1998, s. 31 ja 35 OYL:ään ja TTL:ään perustuva vahingonkorvausoikeus 
siirtyy toisin kuin sulautumisessa. Siirtyminen on mahdollista, koska jakautuvan yhtiön 
osakkaiden suhteellinen omistus ei pienene. Jos se pienenee, vaaditaan osakkaan suostumus 
jakautumiseen. Airaksinen  ja Manninen, 1997, s. 524 ja Koski ja Sillanpää, 1998, s. 35 
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1.2.2. Jakautuminen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan 

 

Jakautuminen voidaan suorittaa ilman välittömiä veroseuraamuksia niin 

jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden kuin niiden osakkaiden verotuksessa. 

Verotus lykkääntyy siihen ajankohtaan, kun osakkeet luovutetaan edelleen. 

Taustalla on Euroopan unionin (myöhemmin EU) yhteisestä verojärjestelmästä 

annettu direktiivi. Direktiivin tavoitteena on poistaa yritysjärjestelyiltä esteitä EU- 

alueelta turvaten samalla jäsenvaltioiden kansallisia verointressejä. Säädöksillä ei 

ole yksinomaan tavoitteena vapauttaa verosta kaikki yritysjärjestelyt, vaan ne 

tulee perustella liiketaloudellisesti, jotta kyseessä ei olisi veronkiertotarkoitus.1 

Veroviranomaisen erityinen tehtävä on valvoa, liittyykö jakautuvan yhtiön 

varallisuuden siirtohinnoitteluun tai muuten rakenteiden muuttumiseen peiteltyä 

voitonjakoa tai verotuksen muuta kiertämistä. Verohuojennus voidaan 

kokonaisjakautumisessa evätä EVL 52 g §:n nojalla, jos järjestelyllä tavoitellaan 

perusteetonta veroetuja. 

 

Suomen verolainsäädännössä jakautumista sääntelee pääasiassa EVL 52 c §. 

Tuloverolain (myöhemmin TVL) mukaan verotettavat yhtiöt voivat myös 

jakautua, sillä TVL 28 §:ssä viitataan yleisesti EVL:n säännöksiin. Kuten edellä 

todettiin, tavallinen asunto-osakeyhtiö ja ns. keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, 

johon sovelletaan pelkästään AsOYL:n säännöksiä sekä henkilöyhtiöt, eivät voi 

jakautua. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 VaVM 49/1995 vp, s. 1 Kansalliset verosäännöksien aiheuttamat rajoitukset, haitat ja vääristymät 
estävät Euroopan yhteisön sisämarkkinoiden luomisen ja yhteismarkkinoiden toimivuuden 
varmistamisen. Suomen implementoidessa yritysjärjestelydirektiivin lainsäädäntöönsä on 
järjestelmä luotu kilpailun suhteen veroneutraalimmaksi, joka on omiaan Euroopan yhteisön 
neuvoston mielestä lisäämään tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Neuvoston direktiivi 
90/434/ETY 
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EVL 52 c §:n mukaan jakautuminen tapahtuu siten, että1 

- osakeyhtiö (jakautuva yhtiö) purkautuu selvitysmenettelyttä siten, että sen 

varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle yhtiölle (vastaanottavat yhtiöt) 

- jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien saadessa osuuksiensa mukaisessa 

suhteessa vastikkeena kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia 

uusia osakkeita 

- vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia vastikkeena 

annettavien osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita 

vastaavasta osuudesta yhtiön maksettua osakepääomaa. 

 

EVL:n mukaan osakeyhtiö voi myös jakautua ulkomaille, jos vastaanottava yhtiö 

on jossain toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja siirtyneet varat jäävät vastaanottavan 

yhtiön Suomeen muodostuvaan kiinteään toimipaikkaan. Luovutus on 

veronalainen, jos varat eivät jää Suomen toimipaikkaan. Suomen verosta voi 

kuitenkin vähentää toisen sijaintivaltion vero, jos se on suoritettu ilman 

yritysjärjestelydirektiivin säännöksiä.2 Edellytyksinä on siis, että omaisuus säilyy 

kotimaassa, vain omistus voi vaihtua EU-jäsenvaltiosta toiseen. Säännöksen 

tavoitteena on varmistaa, että varat eivät siirry lopullisesti Suomen 

verotusoikeuden ulkopuolelle edelleen3. OYL ei kuitenkaan salli rajat ylittävää 

jakautumista, jolloin sen toteuttaminen Suomessa ei ole mahdollista4. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 HE 177 / 1995 vp 
2 EVL 52 e § 
3 Yhteisöllä on säännöksen tarkoittama kiinteä toimipaikka Suomessa, jos se on  TVL 13 a §:n ja 
verosopimuksen mukainen. Jos varat myöhemmin lakkaavat liittymästä Suomen kiinteään 
toimipaikkaan, luetaan varojen todennäköinen luovutushinta ja varaukset veronalaiseksi tuloksi. 
Verohallituksen yritysverotustiedote 1/1997, s. 13 
4 OYL 14 a luku 
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1.2.3. Olennaisimmat erot osakeyhtiölain ja elinkeinotulon verottamisesta 

annetun lain välillä 

 
OYL:n ja EVL:n jakautumista koskevat säännökset eroavat toisistaan. 

Verotuksessa ei hyväksytä kaikkea, mikä on OYL:n sallimaa ja päinvastoin. 

Verosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin eroihin, joissa 

OYL:n säännökset ovat EVL:ää sallivammat.1  

 

Olennaisimmat erot OYL:n ja EVL:n välillä ovat seuraavat:2 

 

EVL    

Jakautuva yhtiö purkautuu. EVL:n edellytykset täyttää vain täydellinen 

jakautuminen. Vastaanottavia yhtiötä tulee aina olla vähintään kaksi.  

 

OYL 

Jakautuvan yhtiön toiminta voi jatkua. Osittainen jakautuminen on siis 

mahdollinen. Vastaanottavia yhtiöitä voi olla vain yksi. 

 

EVL 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat voivat saada vastikkeena vain 

vastaanottavien vastaanottavan yhtiön uusia osakkeita sekä mahdollisesti rahaa. 

Rahan osuuttakin on rajoitettu. Se saa olla enintään 10 % vastikkeena annettavien 

osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta 

osuudesta yhtiön maksettua osakepääomaa.3 

 

 

                                                
1  Lainsäädäntöjen erot johtuvat lakien eri tavoitteista. Yhteisölakien pääasiallisena tarkoituksena 
jakautumisen yhteydessä on osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden  ja informaation saannin 
turvaaminen  sekä velkojien oikeuksien suoja. Vero-oikeuden tavoitteena on selvittää miten 
siirtyvä omaisuuden luovutushinta määritellään luovuttavan ja vastaanottavan verosubjektin 
verotuksessa. Tärkeää on myös selvittää, vaihtuuko järjestelyssä omistus ja muuttuko verosubjekti. 
Immonen, 1999, s. 431-432 
2 Leppiniemi, 1999, s. 433 ja  Tuokko Deloitte & Touche Oy,  1998, s. 66-67 
3 Vastikkeena ei tarvitse kuitenkaan antaa kaikille osakkeenomistajille samanlajisia osakkeita, 
vaan voidaan erilajisia osakkeita käyttämällä muokata yhtiörakennetta jonkin verran. Mattila, 
Verotus 1/1996, s.36 
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OYL 

Vastikkeena voidaan antaa vastaanottavan yhtiön osakkeita, rahaa, muuta 

omaisuutta tai oikeuksia ja sitoumuksia. 

 

EVL 

EVL:n mukaan kaikkien jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien tulee saada 

entisen osuuksiensa mukaisessa suhteessa vastaanottavasta yhtiöstä osakkeita. 

Omistusosuudet pysyvät samoina ja täten ei omistusjärjestelyjä voi EVL:n 

mukaan jakautumisella yhteydessä toteuttaa. 

 

OYL 

OYL ei edellytä, että kaikki jakautuvan yhtiön osakkaat tulisivat osakkaiksi 

kuhunkin vastaanottavaan yhtiöön. 

 

EVL 

Vastaanottavat yhtiöt voivat olla olemassa olevia.1 

 

OYL 

Vastaanottavan yhtiön tulee olla uusi. 

 

Vertailun perusteella ilmenee selvästi, että OYL on sallivampi kuin EVL. Syyksi 

laajempaan määrittelyyn nimeää Mattila tarpeen edistää osakkeenomistajien 

yhdenvertaisuutta ja velkojiensuojaa2. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Osakepääoman korotus vastaanottavassa yhtiössä tulisi kuitenkin toimittaa, jotta jakautuvan 
yhtiön osakkaat saisivat vastikkeeksi uusia osakkeita. Ks. Blumme, 1997, s. 54 ja Romppainen 
,Raunio, Malmgren ja Ukkola, 1998, s. 39 
2 Mattila, 1997, s. 483 
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1.2.4. Jakautumisen kirjanpidollinen käsittely 

 

Jakautumisen kirjanpidollisen käsittelyn pääperiaatteina ovat tasearvojen 

muuttumattomuus ja jatkuvuus. Kirjanpidossa kuten verotuksessakin sovellettava 

jatkuvuusperiaate perustuu siihen, että jakautuminen on yleisseuraanto.1 

Kirjanpito- ja tilinpäätösratkaisuja tulisi arvioida sen perusteella, antavatko ne 

oikeat ja riittävät tiedot yrityksen tuloksen muodostamisesta ja taloudellisesta 

asemasta. Kirjanpitolaissa (myöhemmin KPL) ja OYL:ssä ei ole säännöksiä 

jakautumisessa noudatettavista laskentaperiaatteista. Kirjanpidollisiin ratkaisuihin 

vaikuttavat jakautumisen tavoitteet ja taustat, jotka voivat vaihdella suuresti 

tapauksesta riippuen. Käytäntöä muokkaavat kirjanpitolautakunnan antamat 

yleisohjeet ja päätökset. Lisäksi verolainsäädäntö vaikuttaa voimakkaasti 

kirjanpitokäytännön ratkaisuihin.2  

 

Osakeyhtiön jakautumisen kirjanpidollinen käsittely perustuu 

jakautumissuunnitelmassa eriteltyihin vastaanottaville yhtiöille siirtyviin taseen 

eriin sekä ehdotukseen jakautumisvastikkeen jaosta. Jatkuvuuden periaatteen 

mukaisesti jakautuvan yhtiön varat siirtyvät vastaanottaville yhtiöille 

kirjanpitoarvojensa suuruisina3. Arvot perustuvat jakautuvan yhtiön edelliseen 

tilinpäätökseen tai jos edellisestä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, 

välitilinpäätökseen. Vastaanottavan yhtiön aloittavan taseen tarkat summat 

määräytyvät kaupparekisteriin merkitsemispäivälle jakautumissuunnitelman 

pohjalta laaditun taseen perusteella.4 

 

 

 

                                                
1  Verotuksessa ei hyväksytä osittaista jakautumista ja tämän seurauksena käsittelen useimmiten 
eteen tulevaa täydellistä jakautumista. Molempien vaihtoehtojen kirjanpidolliset käsittelyt ovat 
periaatteessa kuitenkin samanlaiset.   Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s. 74 –75 Aikaisemmin 
olen todennut, että yleisseuraanto tulee esille hallituksen esityksen perusteluissa. 
2 Kotiranta, KPMG Wideri Oy – artikkelisarja 4, 1996, s. 106 
3 Kirjanpitoarvoa korkeampien varojen ja velkojen arvot johtavat liiketoiminnan/ muun 
varallisuuden kauppaan, jonka verokohtelu ei noudata yleisseuraannon periaatetta. Jakautumisessa 
ei saa jakautuvalle yhtiölle muodostua uutta tasearvoa. Kiuru, 1996,  s. 353 
4 Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s. 75  
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Käsittelen jakautumisen kirjanpidollista käsittelyä fiktionalisen esimerkin avulla, 

jossa suoritetaan yhtiö A Oy:n täydellinen jakautuminen.  

 
Yhtiö A:n tase     ==>       Yhtiö B:n tase                  Yhtiö C:n tase                 
Käyttöom.   
120 

Osakep.    120 Käyttöom. 120 Osakep.        65  Käyttöom.     Osakep.      55

Muu om.    95 Vapaa opo 70 Muu om.    Vapaa opo    39  Muu om.      95 Vapaa opo  31
 Varaukset    5  Varaukset       5   Varaukset    - 
 Velat          20  Velat              11   Velat              9
 ==> Yhtiö purkautuu      
 

Kuvio 3: Esimerkki täydellisestä jakautumisesta kirjanpidossa  

 

Yhtiö A jakautuu B:ksi ja C:ksi siten, että käyttöomaisuus sijoitetaan B:lle ja muu 

omaisuus C:lle. Yhtiöön kuuluvat velat jaetaan siirtyvien varojen mukaisessa 

suhteessa.1 Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, jos yhtiö erottaa vaikka 

omistamansa kiinteistön omaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Jakautumisen yhteydessä 

yhtiön ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, joka on 4% kiinteistön arvosta2. 

Arvopapereiden kohdalla se on 1,6% kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. 

Pitkällä tähtäyksellä kiinteistön ja liiketoiminnan erottaminen on verohyödyn 

takia suositeltavaa, koska myöhemmässä luovutustilanteessa on vältytty 

mahdolliselta useammalta varainsiirtoveron suoritukselta. Jakautumisella on 

kuitenkin oltava myös liiketaloudelliset perusteet, jotta se saisi veroviranomaisten 

hyväksynnän.3 

 

Jakautuvan yhtiön oman pääoman määrä ja rakenne ja sen käyttäytyminen 

jakautumistilanteessa vaikuttavat eniten jakautumisen suunnitteluun. Kirjanpidon 

yleisten periaatteiden mukaista on, että jakautumisen jälkeen uusien yhtiöiden 

sidotun ja vapaan oman pääomien yhteismäärä vastaa jakautuneen yhtiön sidotun 

                                                
1 Esimerkissä kuvattu velkojen jako varojen mukaisessa suhteessa ei ole välttämätön, jos 
muunlaiselle jaolle löytyy hyvät liiketaloudelliset perustelut. Jakautumissuunnitelmassa yritys 
jakaa varat, velat ja varaukset yleensä sen perusteella, kumpaan toimialaan ne kuuluvat.  
2 Mitä varainsiirtoverolaissa säädetään kiinteistöstä, koskee myös 1) sen määräosaa ja määräalaa 
sekä kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta, 2) vuokra- ja 
käyttöoikeutta, jonka haltija on maakaaren 14 luvun 2 §:n mukaan velvollinen hakemaan 
oikeutensa kirjaamista sekä 3) kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevaa rakennusta ja rakennelmaa. 
VRVL 5 § 
3 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 100 Ks. myös Varainsiirtoverolaki 
29.11.1996/931 
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ja vapaan oman pääoman määrää. Oman pääoman määrä ei voi erillisyhtiöissä 

kasvaa jakautumisen seurauksena. Vierasta omaa pääomaa ei voida myöskään 

muuntaa osakepääomaksi.1  Muutoin pääomien jakautuminen sidottuun ja 

vapaaseen pääomaan on määrätty jakautumissuunnitelmassa, jonka tavoitteet ja 

tausta vaihtelevat eri yhtiöittäin2.  

 

Osakkeenomistajille mahdollisesti jaettava rahavastike pienentää vastaanottavien 

yhtiöiden kirjanpidossa vastattavaa puolen omaa pääomaa. Näin sidotun oman 

pääoman yhteismäärän säilyy ennallaan jakautumisessa. Vastaavaa puolen kirjaus 

tehdään rahoitusomaisuuden vähentämiseksi.3 

 

EVL 52 c § 3 momentin mukaan varaukset siirtyvät jakautumisessa niille 

yhtiöille, joiden toimintaan varaukset liittyvät. Esimerkki yhtiössämme 

jälleenhankintavaraus liittyi käyttöomaisuuteen ja siirtyi B:lle toiminnan mukana. 

Anderson & Ikkala sekä Mattila suhtautuvat varauksellisesti 

jälleenharkintavarauksen luokittelemisesta toimintaan liittyvänä varauksena. 

Immosen mielestä jälleenhankintavarauksen voi liittää käyttöomaisuuteen tai 

toimitiloihin, joiden toiminnan perusteella ne on muodostettu. Muut kuin edellä 

mainitut varaukset siirtyvät vastaanottajille jakautuvan nettovarallisuuden 

suhteessa. Kertynyt poistoero ja arvonkorotusrahasto seuraavat käyttöomaisuutta, 

joiden perusteella ne on tehty, vastaanottaviin yhtiöihin.4 

 

Jakautuminen on yhtiölle niin olennainen tapahtuma, että siitä on oltava selvitys 

toimintakertomuksessa. Liitteisiin tulee lisätä myös vastuut ja vertailutiedot 

tapahtuneista muutoksista.5 

 

 

                                                
1 Immonen, haastattelu 2.5.2000 
2 Ala-Mello, 1996, s. 352 
3 Ala-Mello, 1996, s. 352-353 ja Leppiniemi, 1999, s. 430 
4 Anderson ja  Ikkala, 1996, s. 452 ja 
 Mattila, Verotus 1/1996, s. 36 sekä Immonen, 1999, s. 653 
5 OYL 11:7-9 
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1.3. Tästä tutkielmasta 

 
 

1.3.1. Tutkielman tavoitteet 

 

Tutkimuksessa tullaan käsittelemään EVL:n mukaista liiketoiminnan jakautumista 

verolainsäädännön tarjoaman näkökulman kautta. Tuloverotuksessa 

liiketoiminnan muodon yleiset kriteerit täyttyvät kun toiminta on esimerkiksi 

ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä 

toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski1. Aineiston käsittelyssä 

käytetään veroekonomista lähestymistapaa, jossa liiketoiminnan jakautumisen 

vero-ongelmat otetaan analyyttisen pohdinnan ja suunnittelun kohteiksi2. 

Lähestymistapaa havainnollistetaan KVL:n ja korkeimman hallinto-oikeuden 

(myöhemmin KHO) uusimmilla ennakkopäätöksillä.  

 

Tutkimuksen päätavoitteena on tarkoitus selvittää, saavutetaanko liiketoiminnan 

jakautumisella verotuksessa hyötyä ja missä tilanteissa. Yksinkertaisimmillaan 

jakautumisesta on verotuksessa hyötyä, jos jakautumisen toteuttamiseen liittyvät 

kustannukset pystytään kattamaan siitä saavutetuilla verosäästöillä. 

Lähtökohtaisesti jakautuvan yhtiön verotus vain lykkääntyy myöhempään 

ajankohtaan, mitään erikoista ”verohyötyä” jakautumisesta ei pitäisi syntyä. 

Pääomarakenteen hajauttamisella voi kuitenkin olla jakautumista seuraavien 

jatkotoimenpiteiden kanssa hyötyä erityisesti osakkaiden verotuksessa. 

 

Tutkimuksen alatavoitteena on tarkoituksena selvittää, onko liiketoiminnan 

jakautumisessa on sellaisia joustokohtia, joissa verovelvollinen voi itse vaikuttaa 

omaan verokohteluunsa. Tarkoituksenmukaista myös on, että liiketoiminnan 

järjestely ei johda menettelyvirheen tai johdon epäselvien motiivien vuoksi 

ankaraan verokohteluun.  

 

                                                
1 Linnakangas ja Juanto, 1998, s. 17 
2 Leppiniemi, 1999, s. 9 
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EVL:n jakautumista koskevat säädökset ovat laadittu sellaisin sanamuodoin, että 

tarvittaessa niitä voidaan tulkita väljästikin. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan 

millaisia laintulkintoja voidaan rakenteen muokkaamisessa käyttää, jotka 

veroviranomainen hyväksyy, ei  hyväksy tai  niiden hyväksyttävyys on 

epävarmaa.  

 

Tutkimuksessa vertaillaan Suomen ja Ruotsin verolainsäädäntöä ja 

veroviranomaisten ohjeita jakautumisesta, jotta Suomen veroviranomaisten 

yleinen linja jakautumisen verokohtelusta selviäisi. Suomen lainsäädäntöä 

uudistettaessa lähtökohtana on ollut, että myös Suomen sisäisesti toteutetuissa 

yritysjärjestelyissä kansalliset verosäännökset eivät rajoita EY:n 

yritysjärjestelydirektiivin ”henkeä”. Suomessa tapahtuvaa jakautumisen 

verokohtelua pystytään analysoimaan parhaiten vertaamalla sitä toiseen EU- 

jäsenvaltioon, joka on myös implementoinut yritysjärjestelydirektiivin omaan 

kansalliseen verolainsäädäntöön. 

 

 

1.3.2. Tutkimusmetodologia 

 
Tutkimuksessa on toiminto-analyyttinen tutkimusote. Toiminta-analyyttisella 

tutkimusmetodologialla on hermeneuttisia piirteitä; se on ymmärtämään pyrkivä 

ja problematisoiva. Tarkoituksena ei ole niinkään etsiä ratkaisuja ongelmaan.1 

Jakautuminen on liiketoiminannan uudelleen järjestelyn malli, jossa on ns. going 

concern - näkökulma. Tarkoituksena on jäsentää ja selkeyttää jo olemassa olevan 

kirjallisuuden avulla liiketoiminnan jakautumiseen liittyviä verotuksellisia 

kysymyksiä. Tutkimuksessa on myös vertailu Suomen ja Ruotsin jakautumista 

koskevasta lainsäädännöstä. Empiiristä tietoa on tutkimuksessa mukana harvojen 

kohdeyksiköiden kautta. Verotuksen maailmaa tarkastellaan KVL:n ja KHO:n 

ennakkopäätösten kautta. Veroviranomaisten ja muiden asiantuntijoiden 

puolistrukturoidut teemahaastattelut lisäävät myös empiiristä tietoa tutkimuksessa. 

                                                
1 Neilimo, liiketaloustieteellisen tutkimuksen perusteet- luennot, LTKK 17.3.1999 
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Tutkimusotteessa on myös käsiteanalyyttisiä eli ns. tiedonjärjestelytutkimuksen 

piirteitä. Tutkimus pohjautuu laajaan doktriinianalyysiin. Empiiristä tietoa on 

mukana välillisesti doktriinin empiiristen tutkimusten ja kokemusten kautta. 

Tutkimustulokset ovat osaksi toteavia.1  

 

 

1.3.3. Tutkielman rajaukset  

 

Tutkimus koskee liiketoiminnan jakautumista. Tällöin tutkimuksessa huomioidaan 

laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL), laki yhtiöveron hyvityksestä (YHL) ja 

myös laki konserniavustuksesta verotuksessa. Varainsiirto- (VSVL) ja 

arvonlisäverolainsäädäntö (AVL) täydentävät verovaikutusten käsittelyä 

jakautuvan ja vastaanottavan osalta. Tutkimuksessa ei käsitellä tuloverolain 

(TVL) mukaan verotettavien yhtiöiden jakautumista. Kuitenkin yhtiön 

osakkeenomistajien verotuksellisten suhteiden selvittämisessä tarvitaan 

tuloverolain (TVL) ja varallisuusverolain (VVL) säännöksiä. Osakkeenomistajien 

rahavastikkeen käsittelyssä tarvitaan myös tuloverolain (TVL) ja osakeyhtiölain 

(OYL) säännöksiä. 

 

Johdanto-kappaleessa käsitellään myös osakeyhtiölainsäädäntöä ja 

kirjanpitosäännöksiä, jotka otetaan huomioon myöhemmin niiltä osin, kun ne 

vaikuttavat verolainsäädännön mukaiseen jakautumiseen rajoittavasti tai sallivasti. 

EVL ei salli OYL:n sallimaa osittaista jakautumista, joten tutkielman pääpaino on 

täydellisen jakautumisen verokohtelussa ja verosuunnittelussa. Tästä eteenpäin 

nimitetään täydellistä jakautumista yksinkertaisuuden vuoksi jakautumiseksi. 

Lisäksi tutkimuksesta on rajattu pois ennen vuotta 1997 tapahtuneiden 

jakautumisien verotus, jakautuminen ulkomaille sekä osuuskuntien jakautuminen. 

 

Tutkimuksessa selvitetään nykyisen lainsäädännön mukaisen jakautumisen 

verokohtelun taustoja ja tavoitteita. EVL:n jakautumista koskevat säännökset 

                                                
1 Neilimo, liiketaloustieteellisen tutkimuksen perusteet- luennot, LTKK 17.3.1999 
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pohjautuvat EY:n yritysjärjestelydirektiiviin, jolla on merkitystä jakautumista 

koskevan lainsäädännön tulkinnassa. Jakautumisen liiketaloudellinen tausta ja 

veroviranomaisten hyväksymä jakautumisen liiketaloudellinen syy saavat oman 

tärkeän painotuksensa tutkimuksessa.  

 

Verovaikutukset jakautuvalle ja vastaanottavalle yhtiölle sekä niiden 

osakkeenomistajille kappaleissa käsitellään jakautumisen avainvaikutusten 

kannalta vain ydinosioita, analysoiden samalla liittyykö niihin mitään yhtiöille tai 

niiden osakkeenomistajalle kohdistuvia hyötyjä tai haittoja. Veronkierto-

säännökset ja sarjatoimien verokohtelu ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka 

mahdollisesti rajaavat jakautumisen toteuttamismahdollisuuksia.  

 

Ruotsin verolainsäädäntö tullaan käsittelemään vain niiltä osin kun se liittyy 

ruotsalaisen yhtiön jakautumisen verokohteluun. Erityisesti tutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteena ovat verotusten samankaltaisuudet ja erot sekä niiden 

vaikutus verovelvollisen suunnittelun vapauteen jakautumisen yhteydessä. 
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1.3.4. Tutkielmassa käytetyt lyhenteet 
 
 
AVL  arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 
 
ABL  aktiebolagslag (1975/1385) 
 
AsOYL  asunto-osakeyhtiölaki 17.5.1991/809 
 
EU  Euroopan unioni 
 
EY  Euroopan yhteisö 
 
EVL  laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 
 
KHO  korkein hallinto-oikeus 
 
KPL  kirjanpitolaki 10.8.1973/655 
 
KVL  keskusverolautakunta 
 
LOAVMp  valtiovarainministeriön päätös liikeosakkaan  

verotusarvon perusteista  29.12.1994/1539 
 

OYL  osakeyhtiölaki 29.9.1978/734 
  laki osakeyhtiölain muuttamisesta 30.4.1998/294 
 
TVL  tuloverolaki 30.12.1992/1535 
 
VerMenL  laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 
 
VSVL  varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 
 
VVL  varallisuusverolaki 30.12.1992/1537 
 
YHL  laki yhtiöveron hyvityksestä 29.12.1988/1232 

laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 
muuttamisesta 9.12.1999 

 
 



 

 

21 
 

 

 

2. Jakautumisen verovaikutukset Suomessa 
 

 

2.1. Johdanto 

 

Tässä kappaleessa käsitellään täydellisen jakautumisen verovaikutuksia 

jakautuvalle ja vastaanottaville yhtiölle. Lisäksi osakkeenomistajien TVL:n 

mukainen verokohtelu jakautuvassa yhtiössä on tärkeä näkökulma, koska tällä on 

suuri merkitys jakautumisen verovaikutusten selvittämisessä.  

 

Jakautumismenettely on tapahduttava OYL:n mukaisesti, jotta se voitaisiin 

hyväksyä myös verotuksessa. Yhtiö katsotaan purkautuneeksi tai verotetaan 

liiketoiminnan kauppana, jos jakautuminen on tapahtunut EVL:n vastaisesti. 

Yhtiölle se voi merkitä kallista toiminnan uudelleen järjestelyä ja ansaittujen 

verohuojennusten menetystä, jos toiminnan on ollut tarkoitus jatkua uudessa 

jakautumisen avulla syntyneessä yhtiökokonaisuudessa. Osakkeenomistajat 

joutuvat maksamaan jako-osuudestaan luovutusvoittoveroa.  

 

 

2.1.1. Yritysjärjestelydirektiivi 

 

Suomen liittyminen EU:hun ei yksistään johda direktiiveistä yksityisille 

oikeussubjekteille velvollisuuksia. Direktiiveillä voi olla välitön oikeusvaikutus, 

mutta tätä on rajoitettu yhteisön tuomioistuimessa oikeuskäytännöllä.1 Jokaisen 

jäsenvaltion on implementoitava direktiivit omaan lainsäädäntöön niissä 

liikkumarajoissa, jotka direktiivi sallii. Kansalliset oikeudet ovat myös velvollisia 

tulkitsemaan kansallista oikeutta direktiivin sanamuodon ja päämäärän valossa.2 

                                                
1 Jakautuminen edellyttää kaupparekisteriviranomaisen toimenpiteitä. Sillä on ns. oikeutta luova 
vaikutus eli yksimielisillä osakeyhtiön osakkailla on oikeus esim. vedota suoraan direktiiviin 
kaupparekisteriviranomaista kohtaan. 
2 Engblom, 1999, s. 14-15 
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EY:n kuudes direktiivi (82/891/ETY) sisältää yritysjärjestelyjä koskevia 

yhtiöoikeudellisia säännöksiä, jotka Suomi muokkasi OYL:ään 1.9.1997. Suomen 

EVL:ään implementoitiin jo puolitoista vuotta aikaisemmin vastaava säädös 

yhteisestä verojärjestelmästä, joka koskee sulautumisia, diffuusiota, varojensiirtoa 

ja osakkeidenvaihtoa ns. fuusioverotusdirektiivi (90/434/ETY). Käytännössä 

jakautumisenkin toteuttaminen ilman veroseuraamuksia oli vasta OYL:n 

uudistuksen jälkeen mahdollinen.  

 

 

2.1.2. Liiketaloudellista taustaa 

 

Niin EY:n neuvoston direktiivin perusteluissa että valtiovarainvaliokunnan 

mietinnössä mainitaan yritysjärjestelyiden keskeisemmäksi käyttöönotto syyksi 

niiden liiketaloudelliset edut yhteisölle. Yhteismarkkinoiden toimivuus paranee, 

kun neutraali yritysjärjestely-politiikka mahdollistaa tuottavuuden lisääntymisen 

ja kilpailukyvyn paranemisen yhtiöiden joustavuuden lisääntyessä1. 

 

Immonen mainitsee muutamia yleisellä tasolla yhtiölle koituvia syitä 

jakautumisen toteuttamiseen, kuten toiminnan yleinen tehostuminen ja 

voimavarojen parempi ohjautuvuus. Jakautuminen on myös käyttökelpoinen 

yrityskauppa- ja sukupolvenvaihdostilanteissa. On myös mahdollista, että 

jakautumisella valmistellaan yhtiön julkisen kaupankäynnin aloittamista. Tällöin 

vain osa yhtiön liiketoiminnasta on noteerauksen alaista, muun toiminnan jäädessä 

yksityiskohtaisen ja laajan arvopaperimarkkinalain informaatio-velvollisuuden 

ulkopuolelle. Ei ole myöskään poissuljettua, että työvoimavaltaisella alalla 

toimiva yhtiö eriyttää toimintaa eri yhtiöihin tarkoituksenaan henkilöstön 

edustuksesta ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettujen lakien henkilöstömäärien 

alittamiseksi.2 Myös eläkevakuutusmaksut määräytyvät henkilöstön lukumäärän 

mukaan, joten on edullisempaa yritykselle jakautua.  

                                                
1 90/434/ETY ja VaVM 49/1995 
2 Immonen, 1999, s. 9-12 
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Jakautumisessa saattaa taustana olla myös yrityksen, konsernin tai yritysryhmän 

uudelleenjärjestely. Lisääntyneen ydinosaamisajattelun myötä ovat yhtiöt 

irrottaneet perusosaamisen ulkopuolelle jääviä toimintoja omiksi yhtiöikseen. 

Irrotetut yhtiöt on myöhemmin helpompi edelleen luovuttaa tai tehostaa niiden 

toimintaa omina yksikköinään. Esimerkiksi monialayritys Aspon jakautuminen 

vuonna 1998 toi mukanaan kaivattua kurssinostetta. Maailmanlaajuinen 

teknologiaboomi houkutti jakamaan yrityksen teknologiaosaamisen omaan 

yritykseen1. Jakautuminen voi olla myös hyvä vaihtoehto yhtiön 

ulkoistamisprosessin aloittamiselle, jolloin tukitoiminnot voivat kehittyä omalla 

erityisosaamisalueellaan palvelemaan myös muita yrityksiä kannattavasti.  

 

Jakautuminen on mahdollinen myös yrityksen tervehdyttämistilanteessa. 

Selvitystilan alaisessa yhtiössä voidaan toteuttaa jakautuminen, jos velkojien 

suoja on järjestetty (Ks. 1.2.2. Osakeyhtiölain mukainen jakautuminen). 

Eriyttämällä yhtiön taloudellisesti kannattavat osat ja muuttamalla ongelma-

alueiden liikkeenjohdollista osaamista ja vastuuta sekä suunnittelustrategiaa 

voidaan yritys tervehdyttää ilman suurta rahallista lisäinvestointia. Jakautuminen 

voi olla suhteellisen nopea tapa saada yhtiö kilpailukykyiseksi markkinoita 

varten2. 

 

Leppiniemi pitää jakautumista hyvänä tapana luoda konserniin erilaisia yritys- ja 

tuotekuvia. Jakautuneilla yhtiöillä on mahdollisuus luoda selkeämpi identiteetti 

yksittäisille toiminnoille.3 

 

Jakautumisen liiketaloudelliset tavoitteet on myös mahdollista saavuttaa muilla 

järjestelyillä kuten liiketoimintasiirrolla ja yhtiöstä luopumalla. Tutkimuksessa on 

käsitelty näitä mahdollisuuksia lyhyesti osassa 2.5.3. Vaihtoehtoja jakautumiselle. 

Koska eri vaihtoehdoilla on erilaisia taloudellisia vaikutuksia sekä kirjanpidollisia 

                                                
1 Aspon jakautumisessa syntyi kaksi pörssiyhtiötä: Aspocomp Group Oyj ja uusi Aspo Oyj. 
Jälkimmäiseen sijoitettiin  kertynyt omaisuusmassa. Teknologiayhtiö Aspocomp:sta tehtiin 
sijoittajalle mielenkiintoinen nopeakasvuinen yritys. Jakautuminen nosti yhtiöiden yhteenlaskettua 
pörssiarvoa 44 eurosta yli 60 euroon. Autio, Arvopaperi, 6-7 / 1999 s. 11 
2 Leppiniemi, 1999, s. 432 
3 Leppiniemi, 1999, s. 432 
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ja verotuksellisia seuraamuksia, on valinta ja toteuttaminen huolella suunniteltava. 

Valinnan tulisi myös istua yhtiön/konsernin johdon pitkän tähtäyksen strategiseen 

yleislinjaan ja toimintakeinoihin sekä näkemykseen itsestään.1 

 

 

2.1.3. Sulautumisen ja jakautumisen yhteiset piirteet verotuksessa 

 

Jakautumista voidaan pitää sulautumisen peilikuvana. Kombinaatiofuusiossa 

vähintään kaksi yhtiötä yhtyy perustamalla uuden yhtiön, jolle niiden varat ja 

velat siirtyvät vastaanottavan yhtiön osakkeita tai osuuksia vastaan. Edellisen 

käänteinen tapahtuma on täydellinen jakautuminen. Absorptiofuusiossa yhden tai 

useamman yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle 

yhtiölle. Siinä tapauksessa, että vastaanottava yhtiö omistaa kaikki sulautuvan 

yhtiön osakkeet – puhutaan tytäryhtiösulautumisesta – muuten kyseessä 

sekafuusio. Absorptiofuusion vastatapahtumaa osittaista jakautumista ei 

hyväksytä verotuksessa yleisseuraantona.2  

 

   OSAKKAAT    OSAKKAAT 

Osakkeita ja max. 10 % rahana  

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Kombinaatiosulautuminen3 

 

                                                
1 Jakautumisella on yleensä suuria vaikutuksia henkilöstöön ja organisaatiokokonaisuuteen sekä 
mahdollisesti asiakaskuntaan. Yhtiön johdon tulisikin määritellä uudelleen perustoiminnan malli 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Jakautuminen voi aiheuttaa muutoksia toiminnan tarkoituksessa, 
tavoitteissa ja päämäärissä sekä resurssien allokoinnissa. Katso lisää: Ahola, Jyrki, Yrityksen 
strategiaprosessi; näkökohtia strategiseen johtamisen kehittämiseksi konserniorganisaatiossa, 1995 
ja Mintzberg, H – Quinn, J.B, The Strategy Process; concepts, contexts, cases, 1991. 
2 Myrsky, 1995, s. 167 Fuusion verokohtelusta yksityiskohtaisemmin ks. Immonen, 1999 ja Ikkala, 
Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997 
3 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 210 

YHTIÖ A 
UUSI YHTIÖ

YHTIÖ B 
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          OSAKKAAT osakkeita + max. 10 % rahana 

 

     

  varat ja velat 

 

Kuvio 5: Absorptiosulautuminen1 

 

Sulautumisen verovaikutuksista säädetään EVL 52 b §:ssä.  Jakautumisen 

verovaikutuksista on pääosin myös voimassa mitä on säädetty sulautumisesta 

EVL 52 b §:ssä, mutta voimassa on myös mitä on erikseen säädetty EVL 52 c 

§:ssä. Erityissäännökset koskevat varausten kohtelua, vastaanottavan yhtiön 

hankintamenon määrittämistä, vahvistettuja tappioita, käyttämättömiä 

veronhyvityksiä ja veroylijäämiä2. 

 

Jakautumisessa noudatetaan, mitä säädetään EVL 52 b §:ssä sulautuvasta yhtiöstä 

ja sen osakkeenomistajista sekä mitä säädetään vastaanottavasta yhtiöstä ja sen 

osakkeenomistajista. Nämä säädökset sovelletaan jakautuvaan ja vastaanottaviin 

yhtiöihin ja niiden osakkeenomistajiin. Yleispiirteittäin EVL 52 b §:ssä säädetään 

hankintamenojen käsittelystä jakautuvassa ja vastaanottavissa yhtiössä, 

varauksista, sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön verovelvollisuudesta sekä 

osakkeiden omistajien verokohtelusta. 

 

Jakautumisen oikeustila ei ole vielä kattavasti kehittynyttä lyhyen historiansa 

takia. Koska jakautumisessa toistuvat samat peruskomponentit kuin 

sulautumisessa, pystytään jakautumiseen tietyin rajoituksin vetämään samoja 

tulkintoja ennakkotiedoista ja ennakkoratkaisuista, joita KHO, KVL ja verovirasto 

ovat sulautumisesta antaneet. 

 

 

 

                                                
1 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 209 
2 Mattila, 1999, s. 439 

YHTIÖ B YHTIÖ A 
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 2.2. Verovaikutukset jakautuvalle ja vastaanottavalle yhtiölle 

 
 

2.2.1. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukainen verokohtelu 

 
 
Verosuunnittelun tavoitteena on löytää ne joustokohdat, joissa verovelvollinen voi 

itse vaikuttaa jakautumisen verokohteluun. Lisäksi jakautuvan yhtiön edustajien 

tulee tietää, mitä laintulkintoja rakenteen muokkaamisessa voi käyttää, jotka 

veroviranomainen hyväksyy, ei hyväksy tai niiden hyväksyttävyys on epävarmaa. 

Uusia tulkintoja jakautumisesta syntyy koko ajan lisää, sillä oikeustila ei ole vielä 

vakiintunut. 

 

 

2.2.1.1. Jatkuvuusperiaate 

 

Siviilioikeudellisesti ja taloudellisessa mielessä jakautuminen rinnastetaan 

fuusioon. Jakautumisen verosääntely perustuu fuusion tavoin 

yleisseuraantomenettelylle1. Jakautumisessa ei osakkaiden tarvitse sijoittaa mitään 

ulkopuolisia varoja eikä liiketoiminnan siirtämisestä realisoidu luovutusvoittoja, 

joiden voisi katsoa antavan veronmaksukykyä. Anderssonin mukaan tästä syystä 

on aivan luonnollista, että säännökset on rakennettu jatkuvuusperiaatteen 

pohjalle2. 

 

Mitä jakautumisesta säädetään EVL 52 c §:ssä, määrittää jatkuvuuden periaatteen 

jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden verotuksessa. Säädöksen tulkinta 

pohjautuu vahvasti tehtyjen sulautumisien ja jakautumisien oikeuskäytäntöön. 

Immonen on rakentanut jatkuvuuden periaatteen käsittelyn fuusiosäännöksen 

                                                
1 Jakautumisen käsittely verotuksessa yleisseuraantona on uusi asia. Esim. KHO on vasta 
vastikään arvonlisäverotuksessa hyväksynyt jakautumisen pohjautumisen yleisseuraanto-
menettelylle Ks. KHO 6.3.2000/470 
2 Jatkuvuus-käsite merkitsee yleisesti sitä, että varojen ja velkojen kirjanpitoarvot säilyvät 
muuttumattomina laissa nimenomaan mainituissa tapauksissa, joissa ei pidetä perusteltuna että ne 
aiheuttaisivat tulon realisoinnin ja veronmaksun. Andersson, 1995, s. 125 
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EVL 52 b §:n ja EVL 52 c §:n perusteella. Seuraava luettelo pohjautuu hänen 

näkemyksiinsä jatkuvuudesta. 

 

1) Jakautuva ei yhtiö purkaudu verotuksessa 

 

Tämä tarkoittaa sitä, että jakautuva yhtiö purkautuu yhtiöoikeudellisen 

statuksen mukaan, mutta verotuksellisesta näkökulmasta katsottuna 

jakautuvan yhtiön ei katsota purkautuvan. Jakautumista ei siis kohdella 

purkautuvana yrityksenä 51 d §:n mukaan. Taseessa jatkuvuusperiaatteen 

mukaisesti varat ja velat siirtyvät niiden verotuksessa vähentämättä olevista 

hankintamenon osista eikä jakautuvassa yhtiössä realisoidu tuloa.1  

 

Näistä lähtökohdista katsoen voitaisiin osittaisen jakautumisen verokohtelua 

pitää epäoikeudenmukaisena. Lähtökohtana on purun tai liiketoiminnan 

kaupan verokohtelu, koska mitään muuta menettelyä ei ole säädetty2. 

Osittaisesti jakautuvan yhtiön tarkoituksena on jatkaa toimintaansa – purku tai 

kauppa ei vastaa todellisia tapahtumia.  

 

2) Jakautuvan yhtiön vielä vähentämättä olevat hankintamenot ja muut 

vähennyskelpoiset menot vähennetään vastaanottavan yhtiön verotuksessa 

samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty jakautuvassa yhtiössä 

 

Immonen kuvaa tapahtumaa ”jakautuvan yhtiön verotusaseman perimiseksi” 

siirtyvien varojen osalta. Varojen ja velkojen jaosta ei laki sisällä säännöksiä. 

Hallituksen esityksessä kielletään kuitenkin varojen ja velkojen jako niin, että  

varat siirrettäisiin toiseen ja velat toiseen yhtiöön. Molemmat Immonen ja 

Andersson ovat sitä mieltä, että koska varoja ja velkoja ei ole pakko jakaa 

samassa suhteessa, tulisi niihin puuttua vain, jos menettelyllä pyritään 

pääasiallisesti saavuttamaan perusteetonta veroetua3. Luontevalta tuntuu, että 

                                                
1 Immonen, 1999, s. 652  
2 Verolakeihin ei ole säännelty miten osittaista jakautumista  verotetaan. Selvää on, että jatkuvuus 
periaatetta ei sovelleta. Immonen, 1999, s. 650 
3 Andersson, 1996, s. 453 ja Immonen, 1999, s. 652 
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verovelvollinen voisi itse arvioida minkälainen siirrettävä varallisuus ja velat  

turvaisivat yhtiön toiminnan kannattavan jatkumisen. EVL:n soveltaminen 

kuitenkin edellyttää, että varojen ja velkojen välillä on riittävä yhteys.1  

 

Varojen ja velkojen jaossa verovelvollinen voi tietyssä määrin harjoittaa 

suunnittelun vapautta, sillä laki mahdollistaa niiden jaon eri suhteissa. Mitään 

huomattavaa etua varojen jaolla on kuitenkin turha tavoitella, sillä 

veroviranomaiset tuntuvat arvioivan tilanteita sen mukaan, näyttääkö 

verovelvollinen hyötyvän siitä erikoisesti. Veroviranomaisen tarkoittama 

perusteeton etu voi liittyä esimerkiksi jakautumisen aiheuttamiin muutoksiin 

nettovarallisuudessa. Varojen siirto ilman niihin liittyviä velkoja, nostaa 

vastaanottavan yhtiön nettovarallisuutta ja osingon pääomatulo-osuuden 

määrää. 

 

Hannu Kaijalainen Uudenmaan verovirastosta kertoi haastattelussaan 

mielenkiintoisen esimerkin ennakkotietohakemuksesta, jonka varojen ja 

velkojen suhteeseen veroviranomaiset puuttuivat. Yhtiö A Oy olisi jakautunut 

ja vastaanottavien yhtiöiden välille olisi syntynyt velkasuhde. Vastaanottavan 

yhtiön B Oy:n  oma pääoma olisi ollut korkeampi kuin sen nettovarallisuus. 

Puuttuva erotus oli kirjattu saamiseksi toiselta vastaanottavalta yhtiöltä C 

Oy:ltä, jotta tase olisi mennyt tasan. Jakautumisessa katsottiin saavutettavan 

perusteetonta etua ja ennakkotietohakemusta ei oltu hyväksytty.2  

 

Oulun ja Kainuun verovirastossa on jouduttu harkitsemaan tulkinnanvaraista 

kysymystä siitä, onko hyväksyttävää siirtää esim. kiinteistöön kuuluvia 

velkoja eri yhtiöön kuin itse kiinteistö3. Edellä mainitsin, että EVL:n 

soveltaminen edellyttää, että varojen ja velkojen välillä on riittävä yhteys 

siirrettäessä niitä samaan yhtiöön. Vastakkaiseen tilanteeseen ei ole annettu 

ohjeita tai määrätty rajoituksia. Edellä olleen Immosen ja Anderssonin 

kannanoton mukaan tapaus pitäisi arvioida kokonaisuutena ja hylätä vain, jos 

                                                
1 Immonen, Verotus 4/1997, s. 374  
2 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
3 Hiltunen, haastattelu 7.4.2000 
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siinä saavutetaan perusteetonta etua. Tarkkojen säännösten puuttuessa 

veroviranomaisilla on mahdollisuus tulkita tilanteita tapauskohtaisesti, jolloin 

varojen ja niihin kuuluvien velkojen eriyttäminen voi olla mahdollista. 

 

3) jakautuessa syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa eikä tappio 

vähennyskelpoinen meno 

 

Tällaista voittoa tai tappiota ei synny, koska vastaanottavat yhtiöt juuri 

perustettuja ja sen oma pääoma maksetaan jakautuneelta yhtiöltä siirtyvillä 

varoilla.1 

 

4) Vastaanottava yhtiö saa vähentää sen verovuoden verotuksessa, jonka aikana 

jakautuminen on tullut voimaan jakautumisessa siirtyneen käyttöomaisuuden 

hankintamenosta ja muista pitkävaikutteisista  menoista poistoina enintään 

määrän, joka vastaa verovuoden enimmäispoistoa vähennettynä jakautuvan 

yhtiön verotuksessa verovuonna hyväksyttävän poiston määrällä 

 

Jakautuminen ei kasvata verovuoden poistojen määrää.2 Jos jakautumista ei 

suoriteta kesken verovuotta, voivat sekä jakautuva että vastaanottava yhtiö 

tehdä maksimipoistot käyttöomaisuudestaan. Uusien yhtiöiden poistoja ei 

lasketa yhteen, joten vastaanottavat yhtiöt voivat itsenäisesti päättää 

poistojensa määrästä (korkeintaan enimmäispoisto). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Immonen, 1999, s. 653 
2 Immonen, 1999, s. 653 
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5) Jakautumisen yhteydessä siirtyneet varaukset ja siirtyneisiin varoihin  

kohdistuvat EVL 5 a § tarkoitetut oikaisuerät luetaan veronalaiseksi tuloksi samalla 

tavalla, kuin ne olisi luettu veronalaiseksi tuloksi jakautuvan yhtiön verotuksessa 

 

EVL ei ole määritellyt tarkasti, miten eri varaukset tulisi jakaa vastaanottavien 

yhtiöiden kesken. EVL 52 c § 3 momentissa on määrätty, että tiettyyn 

toimintaan liittyvät varaukset tulee siirtää toiminnan mukana vastaanottaville 

yhtiöille, muut tulee jakaa samassa suhteessa kuin jakautuva nettovarallisuus.  

Immonen suosittelee takuuvarausten ja jälleenhankintavarausten 

kohdentamista siirtyvän liiketoiminnan mukaan. Myös EVL 46 §:n mukainen 

luottotappiovaraus ja EVL 46 b §:n mukainen ydinjätehuoltovaraus sekä EVL 

49 §:n mukainen hinnanlaskuvaraus liittyvät selkeästi tiettyyn toimintaan. 

Muut ns. yleisvaraukset siirtyisivät vastaanottaville yhtiöille samassa 

suhteessa kuin jakautuvan yhtiön varallisuusverolaissa tarkoitettu 

nettovarallisuus jakautumisajankohtana. Tällaisina varauksina Immonen 

mainitsee siirtymä- ja investointivarauksen.1  

 

Varausten jakamiseen liittyvä säännös voi johtaa siihen, että osa varauksista 

siirtyy sellaisille yhtiöille, joiden käypiin arvoon arvostettu nettovarallisuus on 

pienempi kuin varallisuusverolain mukainen nettovarallisuus. Mikäli 

veroviranomainen ei hyväksy kirjanpidossa tehtyjä arvonalennuksia liittyen 

osake- ja lainasaamisiin, voi nettovarallisuus olla hyvinkin epäluotettava 

jakoperuste.2 Tämä on epäloogista, sillä yhtiö voi vähentää verotuksessaan 

enemmän varauksia, kuin varallisuutensa perusteella olisi oikeutettu. Tässä 

mielessä mahdollisuus jakaa yleisvaraukset käypien arvojen suhteessa olisi 

                                                
1 Immonen,. 1999, s. 653  ja Järvenoja, 1999, s. 185 Varausten purkaminen vaikuttaa 
nettovarallisuuteen ja sitä kautta tulon jakautumiseen pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin. Varaukset 
vaikuttavat nettovarallisuutta lisäävästi laskennallista verovelkaa vähentämättä. Yhtiöt ovat 
voineet luvanvaraisesti käyttää siirtymävarauksen nettovarallisuutta kasvattavaa vaikutusta vuoden 
1999 loppuun asti, sillä vuosisadan vaihteen loppuun mennessä siirtymävaraukset on  pakko 
purkaa tai käyttää. 1 EVL 29 § 21 momentti  
2 Malmlund, Tilintarkastus – Revision 1996/2, s. 133 Arvonalennusten hyväksyminen perustuu 
suuressa määrin verovelvollisen esittämään näyttöön. Luvan saamisessa  vaaditaan 
arvonalentumisien lopullisuutta esim. konkurssimenettelyn aloittaminen ei vielä lopullinen 
menetys. Noteerattujen arvopapereiden hinnanlasku on helppo osoittaa, mutta ei noteerattujen 
osakkeiden arvon laskun osoittaminen voi olla hyvinkin hankalaa. Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja 
Raitasuo, 1997, s. 163-167 
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kaivattu uudistus. Käypien arvojen käyttämiseen liittyy vielä useita käytännön 

vaikeuksia. Määrittäminen onnistuu vain noteeratulle yhtiölle ja noteerauksissa 

voi tapahtua rajuja laskuja/nousuja. 

 

6) Jakautuva ja vastaanottavat yhtiöt ovat eri verovelvollisia, kunnes 

kaupparekisterin täytäntöönpanolupa on saatu. 

 

Jakautuminen tulee voimaan, kun kaupparekisterin täytäntöönpanolupa on 

rekisteröity ja entinen yhtiö purkautuu1. Tämän jälkeen jakautuva yhtiö laatii 

viimeisen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Riittää, että tilinpäätös on laadittu 

edellisen tai seuraavan kuukauden viimeiselle päivälle, koska kaupparekisterin 

kirjaamispäivä saattaa vaihdella.2 Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ei saa 

kuitenkaan tapahtua mitään normaalista poikkeavaa, koska sillä voi olla 

vaikutusta verotukseen ja osakkeenomistajien sekä velkojien suojaan. 

 

 

2.2.1.2.  Jakautumisvastike 

 

Mielestäni mahdollisuus luovuttaa käteisvastiketta osakkeenomistajille 

jakautumisen yhteydessä tarjoaa verovelvolliselle tilaisuuden suunnitella 

jakautumista vapaammin, koska käteisvastike lisää vaihtoehtoja jakautumisen 

toteuttamisessa. Käteisvastikkeen jaosta on kuitenkin enemmän hyötyä 

pörssiyhtiön kuin pienen yksityisen yhtiön jakautumisessa. Toisaalta 

käteisvastikevirhe voi johtaa EVL:n vastaiseen jakautumiseen, joten 

verosuunnittelussa siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 

 

EVL 52 c §:n mukaan jakautuvan yhtiön osakkaille annettava vastike on 

pääsääntöisesti vastaanottavan yhtiön uusia osakkeita omistusosuuksien 

suhteessa.3 Vastike voi myös olla rahaa, kuitenkin enintään 10 % vastikkeena 

                                                
1 OYL 14a 4-5 § 
2 Andersson, 1996, s. 448 
3 Jakautumisessa yhtiön osakaspohja ei laajene. Tässä tapauksessa siis osingonjaon verorasitusta ei 
voida keventää omistuspohjaa hajauttamalla.   
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annettavien osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita 

vastaavasta osuudesta yhtiön maksettua osakepääomaa. OYL:n mukaan tähän 

vaaditaan kuitenkin kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Käteisvastikkeen 

käyttö aiheuttaa usein työläämmän jakautumisen toteuttamisen kuin pelkkä 

täydellinen jakautuminen ilman rahavastiketta.1  

 

Jos jakautumisessa on mahdollista antaa erilajisia osakkeita osakkeenomistajille ja 

näin hieman muokata yhtiörakennetta, laajentaa se jakautumisen 

toteuttamismahdollisuuksia muuttamatta verokohtelua. Esimerkiksi yhtiö, jossa 

omistus on aikaisemmin jakautunut suhteessa 50/50, jakautuu. Vastaanottavasta 

yhtiöstä annetaan vastikkeeksi erilajisia osakkeita, joilla on äänivaltasuhde 1: 10. 

Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa päätösvalta jakautuu 10/90. 

 

Hannu Kaijalainen suhtautuu positiivisesti erilajisten osakkeitten jakamiseen 

osakkeenomistajille jakautumisen yhteydessä. Asiasta ei tällä hetkellä ole 

käytäntöä ennakkopäätöksen muodossa, mutta esimerkiksi Immonen ja Mattila 

suhtautuvat positiivisesti tällaiseen ratkaisuun2. Kaijalaisen mukaan 

veroviranomaiset seuraavat tiiviisti alan asiantuntijoiden kirjoittelua ja tukeutuvat 

niihin ratkaisuissaan. Kaijalaisen toteaa myös, että vastaanottavien yhtiöiden 

osakkeiden jako on lukumäärä eikä äänivalta kysymys. Hänen mielestään ei 

äänivaltasuhteiden muuttumiseen tarvitse puuttua, jos päätäntävallasta luovutaan 

käteisvastikkeen muodossa.3 Käteisvastike on saantona veronalainen. Verokohtelu 

riippuu siitä, muodostuuko osakkaalle luovutetulta osalta luovutusvoittoa vai 

tappiota4.  

 

                                                
1 Pauli K Mattilan mukaan käteisvastikkeen käyttö jakaantumisissa on edelleen melko harvinaista. 
Mattila, haastattelu 29.3.2000 Oulun verotoimistosta ei ole annettu vielä yhtään ennakkopäätöstä, 
joissa olisi jaettu käteisvastiketta jakautumisen yhteydessä. Hiltunen, haastattelu 7.4.2000 
2 Mattila perustelee mielipidettään sillä, että EVL puhuu vastikeosakkeiden jaosta vain ”osuuksien 
mukaisessa suhteessa”. Tämä voi tarkoittaa a) pääomaosuuksia b)ääniosuuksia c) kumpaakin. 
EVL:n henki tuntuu sellaiselta, että olennaisinta on saatujen osakkeiden lukumäärien suhteiden 
säilyminen entisellään. Mattila, haastattelu 29.3.2000 
3 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000  Aihe on ilmiselvästi hyvin tulkinnanvarainen, sillä Hiltunen 
Oulun ja Kainuun verovirastosta suhtautuu tiukemmin äänivaltamuutoksiin, koska 
ennakkopäätöksiä ei aiheesta ole. Hiltunen, haastattelu 7.4.2000. 
4 Verokohtelu määräytyy  myös sen mukaan sovelletaanko osakkeenomistajan verotukseen TVL:n 
vai EVL:n säännöksiä, ja onko osakas luonnollinen vai juridinen henkilö. 
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Osakkeet voivat poiketa toisistaan myös niiden osakkaalle tuottaman osingonjako 

oikeuden suhteen taikka jaettaessa yhtiön netto-omaisuutta yhtiötä purettaessa1. 

Tarvitseeko osakkeilla olla oikeutta ollenkaan osinkoon? Osingottomaan 

osakehallintaan kuitenkaan kukaan omistaja tuskin suostuisi, sillä 

tarkoituksenahan on kasvattaa sijoituksella pääomaa. Yhtiön nettovarallisuus 

jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, joten riippumatta 

osakkeiden osinko-oikeudesta, jokaisen osakkeen perusteella saadaan yhtä suuri 

pääomatulo-osuus2. Myös jälkimmäinen rajoittaa osakkaiden haluja suurempiin 

tämän kaltaisiin järjestelyihin. 

 

Merkittävä rajoite päätösvallan avulla suoritettuun yhtiörakenteen järjestelyyn on 

käteisvastikkeen määrän rajoitus. Yhtiö, jonka osakepääoma on 1 000 000 

markkaa, voi jakaa käteisvastikkeena enintään 100 000 mk tai 10% vastikkeena 

annettavien osakkeiden nimellisarvosta3. Mattilan mukaan käteisvastikkeen raja 

on kuitenkin osakaskohtainen. Hänen mielestään rahavastikkeelle ei tule antaa 

muita rajoitteita, kuin mitä EVL 52 c § nimenomaan määrää4. Immosen mielestä 

rahavastike on irrotettu osakevastikkeesta ja näin näyttäisi olevan yhteismäärä 

eikä osakaskohtainen enimmäismäärä5. Ilmeisesti rajoittava tulkinta on enemmän 

lain hengen mukainen. Rajoittavaan tulkinnasta on lausuttu myös verohallituksen 

yritysverotiedotteessa vuodelta 1997, jota veroviranomaiset yhä soveltavat 

käytännössä6. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Järvenoja, 1997, s.8 
2 Järvenoja, 1999, s. 132  
3 EVL 52 c § 1 mom. 
4 Mattila, Verotus 1/1996, s. 35 ja Mattila, haastattelu 29.3.2000.  Malmlund, Tilintarkastus-
Revision 2/1996, s. 131 ja Kotiranta, KPMG Wideri – Artikkelisarja 4 ,1996,  s. 119 ovat 
kuitenkin sitä mieltä, että käteisvastike on kuten fuusiossa kollektiivinen enimmäismäärä. 
5 Immonen, 1999, s. 651 
6 Verohallituksen yritysverotustiedote, 1/1997, s.11 
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Käteisvastikkeen määrän rajoittamisesta syntyvää ongelmaa voi vähentää 

seuraavilla tavoilla: 

- Omien osakkeitten lunastuksella jakautumista vastustavilta osakkailta  

vähentää jakokelpoisia omia pääomia1 

- Käteisvastikkeen määrää voidaan korottaa asettamalla vastaanottavien 

yhtiöiden osakepääoma korkeammaksi  korotukseen käytetään vapaita omia 

pääomia. 

 

Jos julkinen osakeyhtiö jakautuu yksityisiksi osakeyhtiöiksi, on sitä vastustavalla 

osakkeenomistajalla oikeus vaatia osakkeidensa lunastusta käypään hintaan. Myös 

jakautumispäätöstä vastaan äänestäneellä jakautuvan yhtiön osakkeenomistajalla 

on oikeus vaatia osakkeidensa lunastusta2. Tulkinnanalaista on, kuuluuko 

lunastuksessa annettu rahavastike EVL:ssä tarkoitettuun käteisvastikkeen 

määrään? Yhtiön ja sen osakkeiden etuhan on, että lunastusvastike ei sisälly 

käteisvastikkeeseen. Asiaa tutkineet asiantuntijat, kuten Mattila, Malmgren ja 

Englund sekä Andersson ja Ikkala, ovat kuitenkin sitä mieltä, että lunastusvastike 

kuuluu EVL:n käteisvastikerajoituksen piiriin3.  

 

Oikeuskäytäntöä lunastusvastikkeesta ei ole jakautumisien yhteydessä, mutta 

KHO on antanut ennakkopäätöksen 31.12.99 T 4387 koskien rahavastiketta 

kombinaatiofuusiossa. Päätöksessä ei osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:ssä 

tarkoitettua lunastusvastiketta ollut luettava fuusiossa annettavan käteisvastikkeen 

määrään4. Kaijalaisen tulkinnan mukaan ei lunastusvastike kuulu käteisvastikkeen 

piiriin5.  

 

Immosen mukaan kun uusi yhtiö perustetaan jakautumismenettelyssä, sen oma 

pääoma kerätään jakautuvan yhtiön omasta pääomasta, suunnitelman mukaisessa 

                                                
1 Andersson ja Ikkala,  1996, s. 445  Osakeyhtiölain vaatima lunastuslauseke tulee olla 
yhtiöjärjestyksessä sekä voitonjakokelpoisia varoja. OYL 3:3 ja 7:1.2 § 
2 OYL 14:12 ja 17:3 § 
3 Mattila, 1997, s. 482, Malmgren ja Englund, 1996, s.  431 ja Andersson ja Ikkala, 1997, s.445 
Mattila arvioi, että koko käteisvastiketta koskeva säännöstö olisi luotu  niitä osakkaita silmällä 
pitäen, jotka haluavat luopua osakkuudesta kokonaan. Mattila, haastattelu 29.3.2000 
4 Finlex: KVL ennakkopäätösrekisteri 23.3.2000. 
5 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
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jakosuhteessa. Kysymys olisi tällöin nettoapporttiin rinnastettavasta 

perustamisesta. Hänen mielestään jakautuvan yhtiön taseen kaikki positiiviset erät 

ovat käytettävissä. Vierasta pääomaa ei voida konvertoida osakepääomaksi.1 

Vastaavanlaisesta tapauksesta ei ole ennakkoratkaisua, joten osakepääoman 

korotukseen tulee suhtautua varauksella.  

 

 

2.2.1.3. Tappiot, veroylijäämät, osinkoylijäämät ja käyttämättömät 

yhtiöveron hyvitykset  

 

Verotuksellisten erien eli tappioiden, veroylijäämien, osinkoylijäämien ja  

käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten jako on säännelty muihin eriin nähden 

erittäin yksityiskohtaisesti. Tämän hetken oikeuskäytännön valossa ei näihin eriin 

liity suuria kohdistamisvaikeuksia.  

 

Jakautumisessa on verotuksellisten erien jakamisessa noudatettu kahta periaatetta: 

- tiettyyn toimintaan liittyvät erät kohdistetaan siihen vastaanottavaan yhtiöön, 

johon kyseinen toiminta siirtyy 

- muilta osin erät jaetaan vastaanottavien yhtiöiden kesken niiden 

vastaanottaman varallisuusverolain 27 §:n mukaan lasketun nettovarallisuuden 

mukaisessa suhteessa 

 

Vahvistettujen tappioiden siirtyminen pohjautuu aina tappioiden tulolähteisiin2. 

Tilanteessa, jossa yhtiöllä on sekä elinkeinotoimintaa (EVL) että 

maataloustoimintaa (MVL) ja myös muuta toimintaa eli ns. henkilökohtainen 

tulonlähde (TVL), tulolähteen tappio siirtyy sille yhtiölle, joka jatkaa tulolähteen 

toimintaa. Omat hankaluutensa liittyvät tilanteeseen, jossa esimerkiksi 

monitoimialaisessa yhtiössä elinkeinotoiminnan tulolähteen  koko tappio ei ole 

johtunut tietylle vastaanottavalle yhtiölle siirretystä toiminnasta. Lain mukaan 

                                                
1 Immonen, haastattelu 2.3.2000 
2 Tappiot jaetaan eri tulonlähteiden mukaan. Niiden laskemistapa ja vähentämisoikeus on 
tulonlähteen sisäinen asia. Jos tulonlähteen toiminta loppuu tai joissakin tapauksissa omistaja 
vaihtuu, poistuu myös vähennysoikeus. Myrsky, 1995, s. 191-197 
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elinkeinotoiminnasta johtunutta tappiota ei voida siirtää sille yhtiölle, jolle se 

oikeasti kuuluisi, jos EVL:n alainen toiminta ei siirry kokonaisuudessaan 

kyseiseen yhtiöön. Jako tulee suorittaa kaikkien nettovarallisuuden mukaisessa 

suhteessa.1  Immonen kritisoi voimakkaasti kaikkien nettovarojen huomioon 

ottamista jaossa. Hänen mielestään järkevämpää olisi erotella eri tulolähteisiin 

kuuluvat nettovarat toisistaan. Perusteena on, että jokin vastaanottavista yhtiöistä 

ei saisi lainkaan sellaista toimintaa, josta tappio on peräisin ja näin ollen 

tappioiden jako vääristyy.2 

 

Käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten ja veroylijäämien osalta ei löydy YHL:ssä 

säännöstä, joka pakottaisi siirtämään ne vain niille vastaanottaville yhtiöille, joilla 

on tietty tulonlähde. Yleisestikään ei YHL sido käyttämättömien hyvitysten 

käyttöä siihen tulolähteeseen, jonka tuloksi osinko aikoinaan on luettu. Tätä on 

käytetty perusteluna siihen, että veroylijäämiä ja yhtiöveronhyvityksiä ei sidota 

tiettyyn tulonlähteeseen.3 

  

KVL on verotuksellisia eriä koskevissa ennakkoratkaisuissaan noudattanut 

yleisseuraantoon perustuvaa periaatetta. KVL on ottanut kantaa vahvistettujen 

tappioiden vähentämisoikeuden säilymiseen EVL 52 c §:n mukaisessa 

jakautumistilanteessa tytäryhtiöiden kannalta.4 KVL katsoi, että osakkeiden siirto 

ei aiheuttanut sellaista saantoa, jota YHL 8.3 § tarkoitetaan.5 Näin ollen 

jakautumisessa ei tapahtunut omistajanvaihdosta ja tytäryhtiö ei menetä 

oikeuttaan yhtiöveron hyvitysten, veroylijäämien ja tappioiden hyväksikäyttöön. 

Samaan lopputulokseen KVL on päätynyt Suomen valtion ketjuomistus-

                                                
1 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 245  Andersson on tutkinut tulolähdeopin 
merkitystä yritysverotuksessa erityisesti yhteisöjen kohdalla. Hänen näkemyksensä mukaan 
tulolähdeoppia ei pitäisi soveltaa osakeyhtiöissä. Osakeyhtiö voi useassa tapauksessa joutua 
tilanteeseen, jossa yhtiö joutuu maksamaan veroa, vaikka sen toiminta kokonaisuudessaan olisi 
tappiollista. Andersson, 1998, s. 125-136 
2 Immonen, 1999, s. 657 Samaa mieltä tappioiden jakamisen vääristymisestä on Ikkala, Pallonen, 
Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 245 
3 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 254 
4 KVL 26/1998 
5 Veroylijäämiä ei kuitenkaan oteta huomioon, jos veroylijäämien syntymisvuonna tai sen jälkeen 
yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuksista on muun saannon tai perinnön tai testamentin vuoksi 
vaihtunut. Jos vähintään 20% yhtiön osakkeista tai osuuksista omistavassa yhtiössä tai yhtymässä 
on tapahtunut vastaava omistajanvaihdos, yhteisön tai yhtymän omistamien osakkeiden tai 
osuuksien katsotaan vaihtavan omistajaa. YHL 8.3 § 
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tapauksessa, jossa käsiteltiin perättäistä jakautumista ja sulautumista.1 KVL:n 

perustelu pohjautui TVL 123.3 §:ään, jolloin oleellista on omistusketjun 

rikkoutumattomuus yritysjärjestelyssä.2 

 

KVL on ottanut erikseen kantaa uudelleen toimitetussa verotuksessa tai 

jälkiverotuksessa kertyneiden veroylijäämien huomioon ottamista 

jakautumismenettelyssä. 
 

 

Tapauksessa  KVL 37/1999 jakautuvan monitoimialaisen yhtiön verotuksen 

toimittaminen oli vielä kesken, jolloin veroylijäämien määräkään ei ollut 

vahvistunut ennen jakautumisprosessia. Jakautuva yhtiö pyysi ratkaisua myös 

siitä, harjoittavatko muodostuneet emoyhtiöt jakautumisen jälkeen 

liiketoimintaa sekä miten määräytyneet jälkiverot tulisi jakaa vastaanottavien 

yhtiöiden kesken? KVL katsoi ratkaisussaan, että myöhemmin määräytyvät 

jälkiverot tulee jakaa yhtiöille niiden VVL 27 §:ssä tarkoitetun 

nettovarallisuuksien suhteessa. Jakautumissuunnitelmassa ei voida näin ollen 

veronsaajaa sitovasti sopia jakautuvalle yhtiölle maksuun pantavia 

jälkiveroja. Lisäksi todettiin, että uudet emoyhtiö harjoittavat vastaavaa 

toimintaa kuin aikaisempi emoyhtiö. Tätä päätöstä ei voi kuitenkaan yleistää, 

vaan ratkaisut tehdään tapauksittain.3 

 

KVL:n ratkaisu tarkoittaa sitä, että jakautumisen jälkeen joudutaan 

nettovarallisuutta tarkistamaan muuttuneen tilanteen takia. Puranen on 

voimakkaasti kritisoinut KVL:n ratkaisua liian tiukaksi säännösten 

soveltamiseksi. Hänen mielestään nettovarallisuuden jälkikäteinen tarkistaminen 

aiheuttaa niin suuria kirjanpidollisia ja verotuksellisia ongelmia, että se rikkoo 

koko jakautumissäännöksen tavoitetta eli jakautumisen toteuttamisen 

helpottamista verohuojennuksien avulla.4 

 

                                                
1 KVL 149/1999 
2 Yhteisön sulauduttua tai jakauduttua vastaanottavalla yhtiöllä on oikeus vähentää verotettavasta 
tulostaan sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappiot, mikäli vastaanottava yhteisö tai jäsenet 
taikka yhteisö ja sen osakkaat tai jäsenet yhdessä ovat omistaneet tappiovuoden alusta lukien yli 
puolet sulautuneen/jakautuneen yhtiön osakkeista. TVL 123.3 § 
3 Linnakangas, 1999/2, s. 82-86 
4 Puranen, Tilintarkastus – revision 1999/6, s. 415  
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Puranen ilmeisesti tarkoittaa kriittisessä kommentissaan sitä, että jälkiverot 

muuttaisivat yhtiöiden varallisuusasemaa siitä, mitä se oli jakautumisessa. 

Ilmeisesti näin ei käy kaikissa tilanteissa. Vastaanottavien yhtiöiden 

hankintamenon jakamisperusteissa ei tapahdu muutoksia eli nettovarallisuuksien 

suhde pysyy samana, jos kaikilla vastaanottavilla yhtiöllä on EVL:n 

tulolähteeseen siirtynyttä toimintaa. Seurauksena voi kuitenkin olla, että 

osakepääoman kattamiseen ei ole varoja. Tähän Puranen esittää ratkaisuksi 

etukäteisen ”puskurin” muodostamista1 Ongelmaksi jälkiverojen jakaminen 

saattaa muodostua tilanteessa, jossa koko EVL:n tulolähteeseen kuulunut toiminta 

on siirtynyt yhdelle yhtiölle. Menevätkö jälkiverot vain tälle yhtiölle vai jaetaanko 

se nettovarallisuuksien suhteessa kaikille ja muuttuuko hankintamenon 

laskuperuste? 

 

Kaijalaisen mielestä Puranen olisi voinut ehdottaa artikkelissaan myös ratkaisua 

jälkiverojen jako-ongelmaan. Puranen esittää artikkelissaan kysymyksen, 

vältyttäisiinkö ongelmilta, jos yritysjärjestelysäännöksiä sovellettaisiin 

väljemmin. Kaijalaisen mukaan jotkut raamit on säännöksissä oltava. 

Tulevaisuudessa vastaavat tapaukset eivät kuitenkaan tule olemaan harvinaisia. 

Voi myös sattua niin, että jakautumisen jälkeisessä verotarkastuksessa määrätään 

jälkiveroja viidelle aikaisemmalle verovuodelle. Vastaanottavan yhtiön tulisi 

Kaijalaisen mielestä laajentaa ”puskurinsa” kattamaan myös mahdolliset 

jälkiverot.2  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Puranen, Tilintarkastus – revision 1999/6, s. 415 
2 Kaijalainen, haastattelu 29.3.2000 
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Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain säännöksiä on muutettu vuoden 2000 

alusta1. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta esittelee uuden 

käsitteen – osinkoylijäämä. Ulkomailta saadut osingot, joita ei ole voitu 

täysimääräisesti ottaa huomioon verovuonna, voitaisiin ottaa huomioon 

myöhempinä vuosina ulkomaisten osinkojen lisäyksenä tuloveron 

vähimmäismäärää laskettaessa. Nämä myöhempinä vuosina huomioon otettavat 

erät (osinkoylijäämät), käyttäytyisivät veroylijäämien tavoin.2  

 

Laissa yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta 6 d §:n mukaan yhtiön 

jakauduttua jakautuvan yhtiön käyttämättömät osinkoylijäämät siirtyvät samassa 

suhteessa vastaanottaville yhtiöille kuin jakautuvan yhtiön varallisuusverolain 27 

§:ssä tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy vastaanottaville yhtiöille. Yhtiön 

jakauduttua vastaanottavilla yhtiöillä on oikeus käyttää jakautuvan yhtiön 

käyttämättömät osinkoylijäämät, jos vastaanottavan yhtiön osakkaat tai jäsenet 

ovat sen verovuoden alusta lukien, jonka osinkoylijäämistä on kysymys, 

omistaneet yli puolet jakautuvan yhteisön osakkeista  tai osuuksista.3 

 

 

2.2.1.4. Käyttöomaisuuden poistot ja poistoerot 

 

Siirtyvän käyttöomaisuuden poistoissa noudatetaan jatkuvuuden periaatetta. 

Poistojen määrä ei lisäänny menettelyssä eikä niitä tulouteta. Kuten yleensä 

tilinpäätöstä suunniteltaessa, poistoihin liittyvä verosuunnittelu on silti hyvä 

aloittaa jo tilikauden aikana ennen viimeisen tilinpäätöksen laatimista.  

 

 

 

                                                
1 Uudet säännökset lieventävät suomalaisen yhtiön ulkomaiselta tytäryhtiöltä saamien ja edelleen 
ulkomaisille osakkailleen jakamien osinkojen kansainvälistä kahdenkertaista verotusta. 
Hallituksen esityksen mukaan yhtiön rajoitetusti verovelvollisille jakamia osinkoja ei luettaisi 
jaettavaksi päätettyyn osinkoon tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa, jos yhtiö on saanut 
ulkomailta vastaavan määrän Suomen verosta vapaita osinkoja. HE 117/1999 vp 
2 HE 117/1999 vp Ks. myös VaVM 21/1999 vp. 
3 Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta  6.4 d § ja 6.5 d § 



 

 

40 
 

 

 

Jakautuvaa yhtiö saa ennen jakautumista viimeisessä tilinpäätöksessään tehdä 

EVL:n sallimat degressiiviset poistot täysimääräisenä. On myös mahdollista jättää 

ne vastaanottavien yhtiöiden tehtäviksi. EVL 52 b §:n mukaan siirtyvän 

käyttöomaisuuden hankintamenosta ja muista pitkävaikutteisista menoista voi 

jakautumisvuonna vähentää jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden verotuksessa 

yhteensä enintään sallitut verovuoden enimmäispoistot. Jakautuvan yhtiön tekemä 

poisto vähentää koko määrällään vastaanottavien yhtiöiden poistomahdollisuutta. 

Vastaanottavat yhtiöt saavat tehdä poiston, joka määrältään vastaa verovuoden 

poistoa vähennettynä jakautuneen yhtiön jo tehtyä verovuodelle kuuluvaa 

poistoa.1  

 

Tasapoistot voidaan tehdä ajan kulumisen mukaan. Tästä ei voida poiketa 

jakautumisen yhteydessä. Jakautuva yhtiö saa vähentää käyttöomaisuudestaan 

esim. 3/12 osaa verovuoden täydestä tasapoistosta.2 

 

Jos vastaanottava/vastaanottavat yhtiöt päättävät heti jakautumisen voimaantulon 

jälkeen luovuttaa käyttöomaisuutta, voi se johtaa verovuoden lopussa tilanteeseen, 

jossa vastaanottavan yhtiön laskettu enimmäispoisto on pienempi kuin jakautuvan 

yhtiön verotuksessa hyväksytty poisto. Tilanne on haitallinen, jos jakautuva yhtiö 

on tehnyt täysimääräisen poiston ennen jakautumista jakautumisen jälkeen 

luovutetusta omaisuudesta. Vastaanottavan yhtiön tuloon ei palauteta jo tehdyn ja 

laskennallisen enimmäispoiston erotusta.3 Edellisen kaltaista ongelmaa ei synny, 

jos jakautuvan ja vastaanottavan yhtiön verovuodet ovat eri vuosina4. 

Vastaanottava yhtiö voi kirjata suunnitelman mukaisen ylittävän verotuspoiston 

osuuden kirjanpidossa poistoeron lisäykseksi. Poistoeron lisäys mahdollistaa 

                                                
1 Verohallituksen yritystiedote 1/1997, s. 3 
2 Andersson, 1996, s. 448 
3 Verohallituksen yritystiedote 1/1997, s. 3 
4 Verovuosi on kalenterivuosi tai, jos kirjanpitolaissa tarkoitettuna tilikautena ei ole verovuosi, se 
tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet. VerMenL 3.2 § Jos jakautuminen 
on suoritettu keskellä kalenterivuotta, jakautuvan yhtiön tilikausi päättyy samana vuonna ja 
vastaanottavien yhtiöiden tilikausi päättyy seuraavana vuonna. Tällöin yhtiöiden verovuodet ovat 
eri vuosina. 
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kirjanpidossa myöhemmin tilikauden kokonaispoiston tekemisen suunnitelman 

mukaista poistoa pienempänä.1 

 

Jakautumistilinpäätökseen liittyvässä verosuunnittelussa tulisi miettiä heti 

jakautumisen jälkeen toimeenpantavia muutoksia käyttöomaisuudessa. Kaupan 

jälkeen ei myyjä voi tehdä enää poistoja luovutuksen kohteesta. Ennalta 

suunnitellussa tilanteessa vastaanottavan yhtiön verovuoden enimmäispoistojen 

pienentyminen ei aiheuta kummankaan yhtiöön tuloon ”tappiota” liian suuresta 

hyväksytystä poiston määrästä. 

 

Tasejatkuvuuden soveltamisen seurauksena myös kertyneet poistoerot siirtyvät 

jakautumisessa vastaanottaville yhtiöille. Kertynyt poistoero on sitoutunut siihen 

käyttöomaisuuteen, joka sen on aiheuttanut ja seuraa myös tätä käyttöomaisuutta 

vastaanottavaan yhtiöön.2 

 

 

2.2.1.5. Konserniavustuksen antaminen jakautumisen jälkeen 

 

Konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaan konserniavustuksella 

tarkoitetaan liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan toiselle 

osakeyhtiölle tai osuuskunnalle sen harjoittamaa liiketoimintaa varten muuna kuin 

pääomasijoituksena suorittamaa avustusta, jota ei EVL:n mukaan saa vähentää 

tulosta.3 

 

Konserniavustus on konsernin verosuunnittelun keskeinen väline, jonka avulla 

konserniin kuuluvien yhtiöiden tulokset voidaan tasata. Immonen määrittää 

konserniavustuksen tavoitteeksi konsernin toiminnan tuloksen näkemisen yhtenä 

ja samana yhtiönä, vaikka konserniin kuuluvia yhteisöjä verotetaan erillisinä 

                                                
1 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 158 
2 Hiltunen, haastattelu 18.06.2000 
3 Laki konserniavustuksesta 2 §. Yhteisön tulee olla EVL:n mukaan verotettava saman verovuoden 
aikana. Poikkeus KVL 1990/444 Tytäryhtiö lopetti verovuoden alkupuolella liiketoimintansa, 
mutta sai antaa emoyhtiölle konserniavustuksen 



 

 

42 
 

 

 

verosubjekteina1. Jakautumisessa on tärkeää selvittää, voidaanko konserniyhteisön 

rakenne saada sellaiseksi, että avointa tuloksensiirtoa voidaan käyttää hyväksi. 

 

Jakautumisessa ei muodostu konsernia. Jakautumisessa vastaanottavat yhtiöt 

muodostavat itsenäiset kokonaisuutensa. Näitä samojen omistajatahojen 

hallitsemia yrityksiä kutsutaan sisaryhtiöiksi. Jos jakautuva yhtiö on jo konsernin 

emoyhtiö, jakautumisessa muodostuu uuden tyyppinen konserni, riippuen siitä, 

miten tytäryhtiöt jaetaan vastaanottavien yhtiöiden kesken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6: Esimerkki konsernin jakautumisesta 

 

A Oy ja B Oy eivät voi siirtää toisilleen tuloja konserniavustuksen muodossa, 

vaikka kyseiset yhtiöt olisivat samojen henkilöiden/yritysten omistamia. B Oy ja 

sen tytäryritykset X Oy ja Y Oy voivat käyttää konserniavustuksen tulontasauksen 

hyväkseen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Konserniavustuksella mahdollistetaan neutraali verokohtelu  ”useamman yhtiön yhteisölle”. 
Immonen, 1999, s. 396 

X Oy

Emo Oy

A Oy B Oy 

Y Oy

X Oy 

Y Oy 
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2.2.1.5.1. Konserniavustuslain mukainen konserni 
 

Vero- ja yhtiöoikeuden konsernin määritelmät eroavat olennaisesti toisistaan. 

OYL:n ja KPL:n mukaan konsernisuhde syntyy määräysvallasta emo- ja 

tytäryhtiöiden välillä. KPL määrittelee konsernin kahden tai useamman juridisesti 

itsenäisten yrityksen muodostamaksi pysyvästi tarkoitetuksi taloudelliseksi 

kokonaisuudeksi. OYL:n mukaan konsernin suhteen määräysvalta edellyttää 

enemmistöä (>50%) osakkeiden määrästä tai oikeudesta nimittää enemmistö toisen 

yhteisön hallituksessa. OYL ei sisällä konserniavustuksen antamisesta säännöksiä. 

Laki konserniavustuksen verottamisesta koskee vain kotimaisia yhteisöjä. 

Omistusosuuden tulee olla vähintään yhdeksän kymmenesosaa toisen kotimaisen 

osakeyhtiön tai osuuskunnan (tytäryhteisö) osakepääomasta tai osuuksista. Laissa 

ei mainita äänivallan merkitystä konsernin syntyyn. Tytäryhteisönä pidetään myös 

sellaista osakeyhtiötä tai osuuskuntaa, jonka osakepääomasta tai osuuksista 

emoyhteisö yhden tai useamman tytäryhteisön kanssa omistaa vähintään yhdeksän 

kymmenesosaa.1 

 

Konserniavustuksen verottamisesta annetun lain edellytykset ovat hyvin tiukat. Se 

edellyttää suurta omistuksellista kontrollia tytär- ja emoyrityksen välillä. Muita 

edellytyksiä avustuksen käsittelylle konserniavustuksena ovat: 2 

- Konsernisuhde on kestänyt molempien yhtiöiden kohdalla vähintään koko 

verovuoden ajan3 

- Antajan ja saajan tilikaudet päättyvät samanaikaisesti, ellei ole 

kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa 

- Antaja ei ole EVL:n  mukainen talletuspankki, luotto-, vakuutus- tai 

eläkelaitos. 

 

 

 

                                                
1 Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3 § , OYL 1:3 § ja KPL 1:6.1 §  
2 laki konserniavustuksesta verotuksessa 7 § 
3 Tilikauden aikana ostettu tytäryhtiö ei voi konserniavustuslain mukaan olla konserniavustuksen 
antajana tai vastaanottajana  saman tilikauden aikana. 
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Yksi syy konserniavustuksen verottamisesta annetun lain tiukkaan 

omistuspohjasäännökseen johtuu siitä, että vaikka konsernisuhde määritellään 

OYL:ssä niin konserniavustuksen antamista koskevat säännökset OYL:stä 

puuttuvat. Aikaisemmin mainitsin OYL:n tavoitteeksi osakkeenomistajien 

suojaamisen. Tämä suoja antaa muun kuin 100 %:a omistetun tytäryhtiön 

vähemmistöosakkeenomistajille mahdollisuuden riitauttaa annettu 

konserniavustus.1 

 

 

2.2.1.5.2. Konserniavustuksen verottamisesta annetun lain tulkinnasta  
 

KVL on ottanut kantaa siihen täyttyykö jakautumisen jälkeen emo- ja 

sisaryhtiöiden välillä konserniavustuksen verottamisesta annetun lain mukaiset 

konsernin edellytykset. KVL:n ratkaisussa päädyttiin siihen, että konsernin 

edellytykset täyttyvät. 

 
KVL:n tapauksessa 1998/190 oli kysymys jakautumisen vaikutuksesta 

konserniavustuslain tarkoittamaan konsernisuhteeseen sekä siitä voitiinko 

jakautumisen jälkeen antaa konserniavustusta jakautumisessa syntyneelle 

uudelle emoyhtiölle tai sisaryhtiölle. Verovuonna 1998 jakautuneen E Oy:n 

täysin omistamat tytäryhtiöt A Oy ja B Oy, joiden uudeksi emoyhtiöksi oli 

tullut sama vastaanottava yhtiö X Oyj, aikoivat antaa verovuonna toisilleen 

tai uudelle emoyhtiölle konserniavustuksen. Konserni suhde oli kestänyt 

koko verovuoden  ja muutenkin konserniavustuslain edellytykset täyttyivät. 

Hakijana tapauksessa oli tytäryhtiö A Oy, joka kysyi ennakkoratkaisua siitä, 

voisiko yhtiö vähentää verotettavasta tulostaan sisaryhtiö B Oy:lle ja 

emoyhtiö X Oyj:lle antamansa konserniavustuksen, kun emoyhtiö on 

muodostettu verovuonna 1998 aiemman emoyhtiön E Oy:n jakauduttua 

30.6.1998. Hakija A Oy oli E Oy:n tytäryhtiö sekä keskinäinen 

kiinteistöyhtiö ennen jakautumista, joka sitten jakautumisessa muutettiin 

tavalliseksi kiinteistöyhtiöksi. A Oy saattoi KVL:n päätöksen mukaan 

konserniavustuksen verotuksessa annetun lain mukaisesti vähentää vuonna 

1998 annetun konserniavustuksen verotettavasta tulostaan. 

                                                
1 Kiuru, KPMG Wideri – artikkelisarja 4 , 1996, s. 48 Ks. lisää yhdenvertaisuusperiaatteesta  OYL 
9:16 ja vähemmistöosakkaan suojasta OYL 13:3 
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Linnakankaan kommentaarissa pidetään KVL:n päätöstä ja sen perusteluja 

luonnollisena seuraamuksena jakautumisen luonteen kanssa. Hänen mielestään 

keskeisin kysymys on koskenut sitä, millainen saanto jakautuminen on 

konserniavustuksen kestoa ratkaistaessa.1 Tapauksessa on erityisen tarkkaan 

seurattu jakautumisen ajoitusta. Konserni ei ollut koko verovuotta kyseisessä 

muodossa, tosin  konserniavustuksen antajan ja saajan tilikaudet päättyivät 

samanaikaisesti. Yhtiö sai antaa kuitenkin konserniavustusta jo sinä verovuonna, 

jona jakautuminen tuli voimaan. 

 

 

                                                
1 Linnakangas, 1/1999, s. 76-78 
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2.2.2. Varainsiirtoverotus 
 

 

2.2.2.1. Soveltamisala ja verokanta 

 

Varainsiirtovero on suoritettava varainsiirtoverolaissa (myöhemmin VSVL) 

tarkoitetun kiinteistön ja arvopaperin  vastikkeellisesta saannosta. Jos saanto on 

ollut luonteeltaan vaihto, ovat  molemmat osapuolet velvollisia suorittamaan 

luovutuksesta veroa. Kiinteistön käsite koskee kiinteistön määräosaa, määräalaa 

sekä niiden yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta, vuokra- ja 

käyttöoikeutta ja kiinteistön käyttöä palvelevaa rakennusta tai rakennelmaa. 

VSVL:ää ei sovelleta pörssissä suoritettuihin pörssi- tai markkina-arvopapereiden 

vaihtoon tai myyntiin, optio- ja termiinipohjaisiin luovutuksiin ja ulkomaalaisiin 

arvopapereihin.1 

 

Varainsiirtoveron määrä on kiinteistön luovutuksessa varainsiirtoverolain mukaan 

4 %:a kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Arvopaperien osalta veroaste on 

1,6 %:a vastaavasti määritetystä arvosta. 

 

 

2.2.2.2. Varainsiirtoverotus jakautumisessa 

 

Jakautuminen rinnastetaan varainsiirtoverolaissa sulautumiseen. Jakautuminen  ei 

ole VSVL:n alainen saanto, mikäli jaettavan yhtiön veronalainen omaisuus siirtyy 

vastaanottaville yhtiöille OYL:n säännösten mukaisesti sekä jakautumisessa on 

noudatettu VSVL 2:4 § 5 ja 3:15 § 4. VSVL:n säännöksien mukaan 

varainsiirtoveroa ei ole suoritettava kiinteistöstä jakautumisessa, jossa jakautuva 

yhtiö purkautuu ja järjestely toteutetaan asianomaista yhteisöä koskevan 

lainsäädännön mukaisesti. Myöskään osakkeenomistajan ei tarvitse maksaa 

varainsiirtoveroa jakautumisen perusteella saamistaan vastaanottavan yhtiön 

                                                
1 VSVL 1, 4, 5,  15 ja 18 § 
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osakkeista. Rahavastikkeen osalta on vastaanottavan yhtiön maksettava 

varainsiirtoveroa.1 

 

Osakeyhtiön purkautumisvaatimus viittaa kuitenkin siihen, että osittainen 

jakautuminen ei ole verohuojennuksen piirissä. Tältä osin säännös vastaa 

verohallituksen yritysverotiedotteen mukaan EVL 52 c §:ää.2 Osittaisen 

jakautumisen varainsiirtoverokohtelussa näyttää olevan kuitenkin 

tulkinnanvaraisuutta, sillä Immosen mukaan varainsiirtoverovapautta sovelletaan 

myös jakautumiseen, jota ei ole hyväksytty tuloverotuksessa. Perusteluna hän 

pitää sitä, että VSVL:n sääntely perustuu yleisseuraantoon eikä siinä ole yhteyttä 

EVL:n verokohteluun.3 

 

Jos katsotaan, että EVL:n vaatimuksista vain täydellinen jakautuminen on 

VSVL:n verohuojennuksen edellytys, niin muiden EVL:n vaatimusten 

”rikkominen” ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa varainsiirtoveron 

maksuvelvollisuutta. Onko kyseessä silloin kuitenkin yhtiön purkautuminen, joka 

aiheuttaa varainsiirtoveron suoritusvelvollisuuden? Kysymys on 

tulkinnanvarainen, eikä KVL ole vielä ottanut kantaa asiaan.  

 

Jakautuva ja vastaanottavat yhtiöt ja niiden osakkeenomistajat voivat ajautua 

varainsiirtoveron suoritusvelvollisiksi, jos VSVL 37 §:n edellytykset täyttyvät eli 

jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen sisältö tai muoto, joka 

ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Myös siinä tapauksessa, että 

jakautumiseen on ryhdytty siinä tarkoituksessa, että varainsiirtoverosta 

vapauduttaisiin, on verotuksessa maksuunpanoon meneteltävä asian varsinaisen 

luonteen ja tarkoituksen mukaisesti.4 

 
 

                                                
1 VSVL 4 ja 15 § 
2 Verohallituksen yritysverotustiedote 1 /1997, s. 512  
3 Immonen, Verotus 2/1997, s.129 
4 VSVL 37 § Jakautumisesta voi seurata myös veronkorotus, jos jokin VRVL 36 §:n edellytyksistä 
täyttyy. 
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2.2.3. Arvonlisäverotus 
 

Arvonlisävero on niin sanottu yleinen kulutusvero. Yritys saa tehdä ostoksistaan 

arvonlisäverovähennyksen. Arvonlisävero on kohdistettu verottamaan vain 

liiketoiminnan muodossa harjoitettua toimintaa. Arvonlisäverolaki (myöhemmin 

ALV) on myös neutraali eri yritysmuotojen välillä, joten yritysmuodon 

muutoksella  ei saavuteta veroetuuksia.1 

 

 
2.2.3.1. Soveltamisala yritysjärjestelyissä 

 

Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että luovutettaessa liike toiminnanjatkajalle ei 

luovutuksesta kerry valtiolle veroa, koska myyjän veronmaksuvelvollisuus ja 

ostajan vähennysoikeus vastaavat toisiaan2. Arvonlisäverovelvollisen tulee 

kuitenkin määrittää merkitseekö yritysjärjestely verosubjektin vaihtumista, jolloin 

järjestelyllä voi olla vaikusta osapuolten arvonlisäverotukseen vai säilyykö 

verosubjekti samana? 

 

Jos yritysjärjestelyjen yhteydessä verosubjektin ei katsota vaihtuvan, saavuttaa 

liiketoiminnan jatkaja edeltäjänsä arvonlisäverotukseen liittyvät oikeudet ja 

velvollisuudet. Yritysjärjestelyyn sovelletaan tällöin ALV:n laajasti 

yritysjärjestelyjä koskevaa ALV 62 §:n säännöstä. Yritysmuodon muutoksissa, 

yrityskaupoissa ja fuusioissa arvonlisävelvollisuuden katsotaan jatkuvan.3 

 

Yritysjärjestelyihin, joissa verovelvollisen identiteetin katsotaan vaihtuvan, ei voi 

arvonlisäverottomuussäännöksiä soveltaa. Tällainen tilanne tulee kyseeseen 

yhtiön purkautumisen yhteydessä. Purkautunutta yhtiötä koskevat arvonlisäveron 

lopettamisseuraamukset ja jos toimintaa myöhemmin jatketaan, 

aloittamisseuraamukset.4 Jos yritysjärjestelyssä verovelvollinen vaihtuu, mutta 

arvonlisäveron alainen liikeomaisuus siirtyy vastaanottaville yhtiöille 

                                                
1 Auranen, 1998, s. 13-14 
2 Linnakangas ja Juanto, 1998, s. 69 ja Nielsen,  KPMG Wideri Oy – artikkelisarja 4 , 1996, s. 85  
3 Nielsen,  KPMG Wideri Oy – artikkelisarja 4 , 1996, s. 88 
4 Nielsen,  KPMG Wideri Oy – artikkelisarja 4 , 1996, s. 92 
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yleisseuraantona, ei omaisuuden siirrosta suoriteta lain yleisten edellytysten 

mukaan arvonlisäveroa. ALV 1 §:ää ei sovelleta ja tällöin ei siirtoon sovelleta 

myöskään ALV:n yritysjärjestelyjä koskevia säännöksiä. 

 

 

2.2.3.2. Arvonlisäverotus jakautumisessa 

 

Täydellisessä jakautumisessa jakautuvan yhtiön toiminta päättyy ja juridisesti 

yhtiö purkautuu. Vastaanottavat yhtiöt ovat uusia verovelvollisia, joihin jakautuva 

yhtiö on siirtänyt toimintansa. Kyseessä on yritysjärjestelytilanne, jossa 

verosubjekti vaihtuu. EVL:ssä on kuitenkin otettu kantaa jakautumisen kohdalla 

jatkuvuuteen. EVL:n mukaisessa jakautumisessa vastaanottavat yhtiöt ”perivät” 

jakautuvan yhtiön veroaseman. OYL 14 a luvun säännöksessä sanotaan, että 

jakautumisessa yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottaville 

yhtiöille eli kyseessä on yleisseuraanto.  

 

KHO:n on 6.3.2000 antamassaan päätöksessä nro 470 katsonut, että OYL:n 

mukainen jakautuminen perustuu yleisseuraantona tapahtuvaan siirtoon, jolloin 

jakautumiseen ei sovelleta ALV:n yritysjärjestelyjä koskevia säännöksiä eikä 

siirrosta näin ollen suoriteta arvonlisäveroa. 

 
KHO 6.3.2000/470 tapauksessa keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka on tehnyt 

vähennyksen perusparantamiseen liittyneistä rakentamispalveluista, jakautui 

OYL 14 a luvussa tarkoitetulla tavalla. Rakennuksen käyttötarkoitus ei ollut 

muuttunut jakautumisen yhteydessä, vaan  yhtiön osakas jatkoi rakennusten 

vuokrausta arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. KHO 

katsoi, että yhtiön jakautuessa 14 a luvussa tarkoitetulla tavalla, yhtiön varat, 

mukaan lukien sen omistuksessa oleva tontti ja sillä oleva rakennus, siirtyivät 

jakautumisen yhteydessä muodostettaville yhtiöille niin sanottuna 

yleisseuraantona. Näin ollen siirtoon ei sovelleta ALV 62 §:n  

yritysjärjestelyjä koskevaa säännöstä, eikä ALV 33:n säännöstä. Tämän 

vuoksi yhtiön ei ollut oikaistava kiinteistön rakentamispalveluista tekemiään 
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vähennyksiä suorittamalla veroa niiden käytöstä. Ennakkoratkaisu ajaksi 

7.12.1998-21.12.1999.1 

 

Osittaisessa jakautumisessa jakava yhtiö ei purkaudu, mutta muodostuu uusi/uusia 

verovelvollisia, joihin osa varallisuudesta siirtyy. Toimintaansa siirtävän eli 

jakautuvan yhtiön liikeomaisuuden verosubjekti ei vaihdu, mutta perustettujen 

yhtiöiden tulee ilmoittautua uusiksi arvonlisäverovelvollisiksi. EVL:n vastaisesta 

jakautumisesta ei ole vielä oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksessa. Mahdollista 

käytäntöä on vaikea ennakoida. 

 

Käytettyjen tavaroiden kauppaa harjoittavan yhtiön hankintoihin voi sisältyä 

piilevä vero, jos yhtiö on hankkinut tavarat kuluttajalta tai muulta ei-

arvonlisäverovelvolliselta. Hankintoihin sisältyvään veroon, jonka myyjä on 

aikanaan ostonsa yhteydessä maksanut, voidaan normaalisti myynnin yhteydessä 

soveltaa  ALV 79 f §:n mukaista marginaaliverotusmenettelyä veron 

eliminoimiseksi. Marginaaliverotusmenettelyn soveltamisessa jakautumisen 

yhteydessä on vielä epävarmuutta, sillä veroviranomaiset eivät ole vielä ottaneet 

kantaa laajasti KHO:n 6.3.2000/470 päätökseen. Yleisseuraantoperiaatteen 

mukaisesti ei ALV 79 f §:ssä säädettyä marginaaliveromenettelyä voitaisi soveltaa 

jakautumiseen, vaan vastaanottava yhtiö jatkaisi jakautuvan yhtiön 

marginaaliveromenettelyä jakautumispäivän jälkeen. Piilevää veroa ei siten jäisi 

tavaroihin myynnissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Finlex tietopalvelut, 10.3.2000. 
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2.3.  Verovaikutukset osakkeenomistajille 
 
 

2.3.1. Jatkuvuusperiaate 
 

EVL:n mukaan toteutetussa jakautumisessa  tapahtuva jakautuvan yhtiön 

osakkeiden vaihtaminen vastaanottavaan yhtiön osakkeisiin ei realisoi 

osakkeenomistajalle luovutusvoittoverotusta. Täydellisessä jakautumisessa ei 

realisoidu veronalaista luovutusvoittoa tai vähennyskelpoista luovutustappiota.1 

 

Silta osin kun vastikkeeksi saadaan rahaa, jakautumista pidetään kuitenkin 

osakkeiden luovutuksena. Rahavastikkeen osalta jakautuminen on veronalainen 

saanto. Jos jakautuvan yhtiön osakkeiden luovutuksesta muodostuu voittoa ja 

verovelvollista verotetaan EVL:n mukaan, verotus tapahtuu EVL:n 4 ja 5 §:n 

säännösten mukaisesti. Vastaavasti tappio on myös EVL:n 7 §:n säännöksen 

mukaisesti vähennyskelpoinen elinkeinotulosta. Jos osakkeenomistajaa verotetaan 

TVL:n mukaan, luovutusvoittoa koskevat säännökset ovat TVL 45 ja 46 §:n ja 

vastaavasti tappio on TVL 50 §:n mukaan vähennyskelpoinen omaisuuden 

luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena seuraavana vuonna. 

 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien verotuksessa osakkeiden vaihtamista 

vastaanottaviin yhtiöiden osakkeisiin ei pidetä osakkeiden luovutuksena. 

Vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankinta-aika lasketaan jakautuvan yhtiön 

osakkeiden hankinnasta.  

 
KVL (KVL 1999/14) on ottanut kantaa osakkeiden hankinta-aikaan 

kiinteistöhallintoyhtiön osakkeiden kohdalta. Jakautuva yhtiö ei itse 

harjoittanut liiketoimintaa, vaan toiminta oli organisoitu tytäryhtiöihin. 

Jakautuvaa yhtiötä verotettiin silti EVL:n mukaan. Tapauksessa 

mielenkiintoista oli se, että toiseen yhtiöön hajautettiin kiinteistöhallinto ja 

toiseen tytäryhtiöiden toiminta. Kiinteistöhallintoyhtiö siirtyi TVL:n 

alaiseksi, silti siirtohinnoittelu on tapahtunut jatkuvuuden periaatteen 

mukaisesti. KVL on hakenut tapauksessa analogiaa fuusiotilanteesta. Kun 

                                                
1 Ikkala, 1999, s. 7 
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osakkeenomistaja saa jakautumisvastikkeena uuden yhtiön osakkeita, 

omistukseen sovelletaan jatkuvuutta.1 

 

Joissakin tapauksissa luonnollisten henkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien 

kohdalla vastikeosakkeiden hankinta-ajan katsominen hankituiksi silloin, kun 

jakautuvan yhtiön osakkeet on hankittu, voi merkitä myöhemmässä  osakkeiden 

voitollisessa luovutuksessa pienempää luovutusvoittoveroa. TVL 46.1 §:n mukaan 

alle 10 vuotta hallussa olleiden osakkeiden kohdalla hankintameno-olettama on 

20%. Vastaavasti vähintään 10 vuotta hallussa olleille osakkeille hankintameno-

olettama on 50 %:n luovutushinnasta.2 Hankintameno-olettaman käyttäminen on 

verovelvolliselle edullisempi kuin todellinen hankintahinta, jos luovutuksen 

ajankohtana hankintahinta on pienempi kuin hankintameno-olettama. Todellinen 

hankintameno on vähintään kymmenen vuotta hankituissa osakkeissa yleensä 

pieni. Osakkeiden tappiollisessa luovutuksessa ei omistusajan katkeamisella ole 

vaikutusta. Myös rahavastikkeeseen sovelletaan edellisiä TVL:n 

luovutussäännöksiä. 

 

Myös osakkeenomistajan verotuksessa sovelletaan siten samaa jatkuvuuden 

periaatetta kuin vastaanottaviin yhtiöihin. Tällä on luonnollisesti suuri merkitys 

jakautumisen toteuttamisen edullisuuteen. 

 

 

2.3.2. Jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenon jakautuminen 
 

EVL 52 c §:n mukaan vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi 

katsotaan se osa jakautuvan yhtiön hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle 

yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Säädöksessä on 

lisäksi poikkeus. Jos kuitenkin on ilmeistä, että vastaanottaville yhtiöille siirtyvien 

nettovarallisuuksien suhde olennaisesti poikkeaa näiden yhtiöiden osakkeiden 

                                                
1 Linnakangas, 1999/2, s. 77 
2Immonen muistuttaa, että omistusajan katkeamattomuudella on suuri merkitys myös 
sukupolvenvaihdostilanteessa. Omistus on yleensä ollut luovuttavalla sukupolvella monen vuoden 
ajan. Katso lisää KVL 147/1997 Immonen, 1999, s. 653-654 ja TVL 46.1 § 
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käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden 

käypien arvojen suhdetta.1 

 

Lainkohdan suoma poikkeus voi olla osakkeiden omistajien kannalta 

taloudellisesti kannattava sellaisessa jakautumistilanteessa, jossa toiseen yhtiöön 

siirtyy varallisuutta, jolla on paljon arvonnousun mahdollisuutta. Ilman lain 

suomaa poikkeusta piiloarvon tuoma nousu aiheuttaisi asiallisesti väärän tilanteen. 

Varallisuuden arvon nousun seurauksena yhtiön osakkeiden hankintameno 

muodostuisi liian alhaiseksi ja toisen yhtiön, jonka omaisuus ei sisällä piilevää 

arvoa, vastaavasti liian korkeaksi.2 Piiloarvon nousu voi koskea myös yhtiön koko 

jaettavaa omaisuutta, kuten alla oleva ennakkopäätös osoittaa. 

 
KVL:n julkaisemassa ennakkoratkaisussa (KVL 1999/48) oli kyse 

vastikeosakkeiden hankintamenosta. Jakautumisessa saatujen 

vastikeosakkeiden hankintamenon jakoperusteena käytettiin osakkeiden 

käypien arvojen suhdetta, koska osakkeiden käypien arvojen suhde poikkesi 

vähintään 20 % vastaanottaville yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien 

suhteesta. KVL on tapauksessa ottanut kantaa olennaisuuden käsitteeseen 

hankintamenon vastikkeen jaossa. Tapauksessa on kyse julkisesti 

noteeratusta yhtiöstä, jonka nettovaroissa ei näy sitä liikearvoa tai muuta 

piilevää arvoa, jotka vaikuttavat osakkeiden käypään arvoon. KVL:n 

hyväksymä 20 %  on myös kirjanpitolautakunnan asettama olennaisuuden 

raja.3 Markkina-arvo voi noteeratuilla yhtiöllä olla helposti moninkertainen 

kirjanpitoarvoon verrattuna.4 KVL on lausunut lisäksi, että osakkeiden käypä 

arvo tulee laskea vastaanottavien yhtiöiden viiden ensimmäisen pörssipäivän 

kurssinoteerauksen keskiarvosta5. 

 

Lainkohdan poikkeus tarjoaa mahdollisuuden osakkeenomistajille vaikuttaa 

myöhempään verokohteluunsa. Ennakkopäätöksellä on merkitystä tilanteessa, 

jossa toinen vastaanottavasta yhtiöstä (jonka osakkeet ovat huomattavasti 

arvokkaampia) halutaan luovuttaa edelleen ja toisen yhtiön toimintaa jatketaan. 

                                                
1 EVL 52c.4 §   
2 Andersson, 1996, s. 453 
3 KPL 655/1973, KILA 1989:1054 ja KPL 5:17 § 
4 Suurimmat tulonodotukset kohdistuvat ohjelmisto- ja elektroniikkateollisuuteen. 
5 Linnakangas, 1999/2, s. 77-81 
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Osakkeiden luovutusvoittoverotuksessa luovutushinnasta vähennetään 

verotuksessa poistamaton hankintameno. Edellä olevassa tapauksessa vähennetään 

luovutushinnasta normaalia suurempi hankintameno, koske se on määritetty 

käyvän arvon mukaan. Erotus on verotettavaa tuloa.1 Jos osakkeenomistaja pääsee 

käyttämään osakkeiden luovutusverotuksessa 50 %:n hankintameno-olettamaa, 

voi käyvän arvon käyttäminen hankintamenon jakoperusteena kuitenkin olla 

epäedullista. Tapauskohtaisesti on laskettava eri vaihtoehtojen vero. 

 

Ennakkopäätös on epäedullinen tilanteessa, jossa osakkeiden käypien arvojen 

suhde poikkeaa  vähemmän kuin 20% siirtyvien nettovarallisuuksien suhteesta. 

Ennakkopäätös on epäedullinen tilanteessa, jossa osakkeiden käypien arvojen 

suhde poikkeaa esim. 10 %:a siirtyvien nettovarallisuuksien suhteesta. 10 %:a voi 

olla osakkeiden luovutustilanteessa hyvin merkittävä summa ja vaikuttaa 

luovuttavan yhtiön osakkeenomistajien verokohteluun, jos myynti on tapahtuu 

voitolla. Julkisesti noteerattujen osakkeiden käypä arvo määräytyy vasta 

jakautumisen jälkeen ja näin ollen osakkeenomistajat ja jakautumisesta päättävät 

tahot voivat vain arvioida tulevaa pörssikurssin tasoa. Tilanne ei tunnu 

oikeudenmukaiselta, jos 20 %:n rajasta jäädään vain vähän alle. 

 

Jotta yhtiön osakkeiden hankintamenon jakoperusteeksi saataisiin osakkeiden 

käypien arvojen suhde tulisi jakautumisessa miettiä, miten piiloarvoa sisältävä 

omaisuus voitaisiin rakentaa sellaiseksi kokonaisuudeksi, että  se aiheuttaisi 

pörssikursseissa nostetta ja KVL:n määrittämä olennaisuuden raja ylitettäisiin. 

Perinteisillä aloilla on vaikea houkutella sijoittajia, mutta esim. 

elektroniikkateollisuuden jako toiminnallisesti järkevämpään malliin voi aiheuttaa 

osakkeiden suhteissa suuriakin muutoksia.  

 

 

 

                                                
1 Puranen, Tilintarkastus- Revision. 1999/6, s. 416-417 
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2.3.3. Pääomarakenteen muutosten vaikutus nettovarallisuuteen 

 
Valtiovarainministeriön päätöksessä liikeosakkaan verotusarvon perusteista 

(myöhemmin LOAVMp) ei ole suoraan määräyksiä osakkeiden matemaattisen 

arvon laskemisesta jakautumisen yhteydessä1. Nettovarallisuuden laskennassa 

vastaanottaville kokonaan uusille yhtiöille sovelletaan fuusiossa käytettäviä 

säännöksiä. Fuusiosäännöksiä noudattaen vastaanottavien yhtiöiden 

nettovarallisuus lasketaan jakautuvan yhtiön viimeisen tilinpäätöksen perusteella. 

Koska jakautumisessa vain osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy 

kullekin yhtiölle, voidaan ne ottaa nettovarallisuuden laskennassa huomioon vain 

siltä osin kuin ne ovat siirtyneet vastaanottavaan yhtiöön.2 

 

Mattilan mielestä valtiovarainministeriön antamassa päätöksessä liikeosakkaan 

verotusarvonperusteista on jakautumista koskeva merkittävä kohta unohtunut. 

Normeissa tulisi olla selvä kanta siihen, miten jakautuminen vaikuttaa 

verotusarvon ja matemaattisen arvon määritykseen. Mattila mukaan osakkeen 

matemaattinen arvon voitaisiin jakaa uusien yhtiöiden kesken näihin siirtyneiden 

nettovarallisuuksien suhteessa3. Tällöin vastaanottavan yhtiön jakaessa osinkoa, 

osingon pääomatulo-osuus laskettaisiin pitäen osakkeen matemaattisen arvon 

laskentapohjana sille nettovarallisuuden perusteella määräytynyttä osuutta4. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkaan verotusarvon perusteista 29.12.1994/1539 ja 
valtiovarainministeriön päätös 18.3.1999 nro 351 
2 Romppainen, Raunio, Malmgren, Ukkola, 1998, s. 36  LOAVMp 7 §:n mukaan yhtiön 
nettovarallisuuden laskennan perusteena on siirtyneestä toiminnasta laadittu viimeinen tilinpäätös. 
Kaupparekisterimerkinällä vahvistettua tilinpäätöstä voidaan pitää viimeisimpänä tilinpäätöksenä.  
3 Tässä tulee huomioida, että mahdolliset jälkiverot voivat  aiheuttaa muutoksia jakautuvan yhtiön 
nettovarallisuudessa ja tuoda laskentaongelmia, jos jakautuminen toteutettu sellaisten erien 
pohjalle, jotka eivät ole lopullisia. Tästä enemmän Puranen, Tilintarkastus-Revision 6/1999, s. 415 
4 Mattila, Verotus 1/2000, s. 32 
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Pääomatulo-osuutta laskettaessa tulisi myös miettiä, miten otetaan huomioon vai 

otetaanko huomioon se, että jakautuva yhtiö on mahdollisesti jakanut osinkoa 

ennen jakautumista samoille omistajille. Koska jakautuminen on yleisseuraanto ja 

osinkoja jaetaan samoille omistajille, voitaisiin osingot yhdistää. Tosin, sama 

varallisuus ei saisi antaa pääomatuloa useamman kerran saman tilikauden aikana. 

Osingonsaajalle edullisempi tapa on pitää osingot erillään, koska silloin 

pääomatulo-osuus voitaisiin hyödyntää kahteen kertaan. Tämä voitaisiin 

perustella sillä, että kysymys on kahdesta eri yhtiöstä.1 

 

Jakautumisessa noudatetaan yleisseuraannon ja jatkuvuuden periaatteita. Nämä 

periaatteet oikeuttavat Immosen mielestä tulkitsemaan jakautumista niin, että oma 

pääoma säilyttää jakautumista edeltävän statuksen. Tätä ajatusta seuraten 

jakautuvan yhtiön oman pääoman tulisi siten pysyä muuttumattomana 

vastaanottavissa yhtiöissä samassa suhteessa vapaana ja sidottuna pääomana. 

Kuitenkaan estettä vapaan pääoman siirtymiselle sidotuksi pääomaksi ei ole, 

mutta sidottua omaa pääomaa ei voida muuntaa vapaaksi ja näin lisätä yhtiöiden 

osingonjakopotentiaalia.2 

 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille jakama rahavastike vähennetään yhtiö 

vapaista omista pääomista. Se pienentää yhtiön nettovarallisuutta, sillä 

kirjanpidossa vastakirjaus tehdään rahoitusomaisuudesta. Samalla myös 

osingonjaon pääomatulo-osuus pienenee.3 

 

Vapaa oma pääoma voi muuttua jakautumisessa sidotuksi pääomaksi. Tilanteessa, 

jossa osakeyhtiölainsäädännön osakepääoman minimivaatimus ei täyty, on 

osakepääoman kartuttaminen pakko tehdä vapaista omista pääomista. 

                                                
1 Mattila, Verotus 1/2000, s. 32 
2 Immonen,  Verotus 4/1997, s. 374 
3 Muusta kuin pörssiyhtiöstä saadun osingon  ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys katsotaan 
pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa varallisuusverolaissa matemaattiselle arvolle 
laskettua 13,5%:n vuotuista tuottoa. Varallisuusverolain 27 § mukaan  osakkeen matemaattinen 
arvo lasketaan jakamalla yhtiön tarkastettu nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärällä. Huomioon tulee kuitenkin ottaa, että yksittäisen osakkaan osakkeiden 
matemaattisesta arvosta on tehtävä osakaskohtaiset vähennykset, jotta päästään osingon 
pääomatulo-osuuden laskennassa käytettyyn osakkeenarvoon. Osakaskohtaisista vähennyksistä 
katso lisää Romppainen, Raunio, Malmgren, Ukkola, 1998, s. 46-75 
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Esimerkkinä jakautuminen, jossa jakautuvan yhtiön osakepääoma on 100 000 mk. 

Harvoin on tarve jakautua 50/50 suhteessa. Kun jakautuminen suoritetaan 

järkevien taloudellisen kokonaisuuksien jakamismielessä, osakepääomien suhde 

voi helposti muuttua 30/70. Tällöin osakepääoman määrää on katettava toisessa 

yhtiössä vapaista omista pääomista. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole edullinen 

vaihtoehto, koska vapaiden pääomien käyttäminen tarkoittaa osingonjakoon 

tarvittavien varojen vähenemistä.  

 

 

2.3.4. Varallisuusverotus 
 

Varallisuusverotuksen kohteena on verovelvollisen netto-omaisuus. Osakeyhtiö ja 

osuuskunta eivät maksa varallisuusveroa, vaan se kohdistuu osakkaisiin tai 

jäseniin, joiden veronalaisiin varoihin osakkeet tai osuudet kuuluvat. Tämä 

edellyttäen, että osakas on varallisuusverovelvollinen luonnollinen henkilö, eikä 

toinen yhtiö.1 

 

Osakkeiden arvostus perustuu yhtiön varallisuusverolaissa (myöhemmin VVL) 

säädetyllä tavalla laskettuun arvoon. Veroa suoritetaan varallisuudesta kunkin 

verovuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Jos omaisuuden luovuttajalla ei 

ole enää vuoden päättyessä omistus- ja hallintaoikeutta myymäänsä omaisuuteen, 

se ei kuulu myöskään hänen varallisuuteensa.2 

 

Osakkeiden arvostukseen sovellettavat periaatteet jaetaan kolmeen ryhmään: 

julkisesti noteeratut yhtiöt, liikeosakkeet ja asunto- ja huoneisto-osakkeet.3 

Julkisesti noteerattujen osakkeiden verotusarvona pidetään verohallituksen 

vahvistamaa 70 %:a käyvästä arvosta. Liikeosakkeiden verotusarvo määritetään 

nettovarallisuuden mukaan verotuksen toimittamisen yhteydessä, jolloin ne ovat 

käytettävissä seuraavan vuoden alussa. Yrittäjä-osakkaina toimivat luonnolliset 

                                                
1 Tikka ja Nykänen, Marraskuu 1999 31: s.1 
2 Ahanen-Raitio, 1999, s. 76 
3 Asunto-osakeyhtiöt eivät voi jakautua, joten en huomioi tässä asunto- ja huoneisto-osakkeiden  
verotusarvon laskemista. 
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henkilöt saavat 70 %:n verohuojennuksen, jos he yksin tai yhdessä puolisonsa, 

vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperillisen kanssa omistavat yli 10 %:a 

yhtiön osakkeista. Näiden osakkeenomistajien varoiksi katsotaan vain 30 %:a 

osakkeiden verotusarvosta.1 

 

Jakautumisessa yhtiön varat ja velat siirtyvät perustettaville yhtiöille samoista 

arvoista kuin ne ovat jakautuvassa yhtiössä. Uusissa yhtiöissä nettovarallisuus 

laskettaneen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan ottaen huomioon vain 

siirtyneet varat ja velat. Jos jakautumisessa annetaan käteisvastiketta, 

huomioidaan se yhtiön varallisuutta vähentävänä eränä huomioon.2 

 

Jakautumisella ei ole suurta vaikutusta osakkaitten yhteenlaskettuun 

varallisuusveroarvoon. Julkisesti noteerattujen osakkeitten verotusarvo pysyy 

samana jakautumisen jälkeen. Liikeosakkeitten kohdalla käteisvastike laskee 

nettovarallisuutta ja siitä laskettavaa yritysvarallisuutta. Jakautuminen ei poista 

yrittäjä-osakkaitten 70 %:n verohuojennusta, sillä omistusosuudet eivät muutu. 

Jos kuitenkin vastaanottavaa yhtiötä verotetaan jakautumisen jälkeen tuloverolain 

mukaan, merkitsee tämä verohuojennuksen poistumista näiden osakkeiden 

verotusarvon laskemisesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 VVL 27 § 
2 Tikka ja Nykänen, Syyskuu 1998 31/ s. 36-37 
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2.4. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten vastainen 
jakautuminen 

 

Yhtiön EVL:n vastainen jakautuminen käsitellään verotuksessa purkautuvana 

yhtiönä. EVL:n vastaisen jakautumisen tuntomerkit täyttyvät, kun jakautuminen ei 

ole suoritettu kaikkien EVL:n tai OYL:n säännösten mukaisesti tai kun 

jakautumisen tarkoituksen on katsottu olleen veronkiertosäännösten vastainen.  

 

Ajallisesti jakautumisprosessissa purkautuminen voi tapahtua monessa eri 

vaiheessa. Jakautuvan ja vastaanottavan yhtiön verotus päättyy 10 kk:n kuluessa 

tilikauden päättymisestä. Useissa tapauksissa jakautuvan yhtiön verotus on jo 

päättynyt ennen vastaanottavien yhtiöiden tilikauden ja verotuksien päättymistä. 

Ei ole poissuljettua, että jakautuvan yhtiön verotusta toimitettaessa kaikki näyttää 

hyvältä, ja purkautumista ei katsota tapahtuneen. Kun myöhemmin aletaan 

verottamaan vastaanottavia yhtiöitä, voi näiden verotuksessa ilmetä jotain 

sellaista, jonka perusteella voidaan katsoa, että jakautumispykälää ei voi soveltaa. 

Viimeinen mahdollisuus puuttua jakautumisen verotukseen ja purkaa yhtiö  on 

esim. myöhemmässä verotarkastuksessa.1 

 

Uudenmaan verovirastossa veroasiantuntijana toimiva Hannu Kaijalainen ei ole 

vielä saanut arvioitavakseen tapausta, jossa verotusta toimitettaessa olisi havaittu 

syitä, jotka olisivat johtaneet purkautumiseen2. Jakautuminen on aikaa vievä ja 

kustannuksiltaan melko kallis projekti, jonka ei haluta epäonnistuvan. 

Ennakkotieto/-ratkaisu menettelyllä on suuri merkitys jakautumisprosessissa. Jos 

ennakkotieto/-ratkaisu  on verovelvolliselle myönteinen, voi verovelvollinen 

suorittaa hakemuksen olosuhteiden vallitessa jakautumisen ilman pelkoa 

epäonnistumisesta ja yhtiön verotuksellisesta purkautumisesta. 

 

                                                
1 Ongelman aiheuttaa se, voidaanko verotuksessa enää puuttua järjestelyyn, jos jälkiverotusaikaa ei 
ole ja veroasiamiehen valitusaika on päättynyt. Kaijalainen, haastattelu 29.3.2000 
2 Kaijalainen, haastattelu 29.3.2000 
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2.4.1. Yhtiön purkaminen  

 

Omaisuuden arvostus jakautumisessa on erilainen verrattuna yhtiön purkamiseen. 

Hinnoittelun ero johtuu tapahtumien eri tavoitteista. Yhtiön halutaan jatkavan 

toimintaa taloudellisesti samoista lähtökohdista, mutta liiketaloudellisesti 

järkevämmässä rakenteessa. Yhtiön purkaminen taas tarkoittaa yhtiön 

taloudellisen tilan selvittämistä ja velkojen maksua sekä omaisuuden  jakoa 

omistajille. Taseen vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuus arvostetaan tällöin käypään 

arvoon.1  

 

Käypien arvojen soveltaminen johtaa myös taseessa olevien piiloarvojen 

tuloutumiseen. Anderssonin mukaan purkamisessa on verotuksellisesti 

oikeudenmukaista vaatia aktiivisesti  muodostettujen ja arvonnousun kautta 

syntyneiden piilovarausten purkamista2. Kuitenkaan taseeseen sisältymätöntä 

liikearvoa, joka ei ole erikseen luovutettavissa, mutta jolla on merkitystä 

esimerkiksi liiketoiminnan kaupassa, ei huomioida purkautuvan yhtiön 

verotuksessa3.  

 

Luonnollisesti purkautuvan yhtiön poistot ja varaukset palautuvat päättyvän 

vuoden verotuksessa4. Myöskään vahvistetut tappiot, veroylijäämät, 

osinkoylijäämät sekä käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset eivät siirry jako-osan 

saaneelle osakkeenomistajalle, vaikka hän jatkaisikin yhtiön harjoittamaa 

liiketoimintaa. Ennen purkupäätöstä on tärkeää jakaa pääomatulona verotettavat 

osingot, koska niiden määrä pienentää purkuvoittoa ja suurentaa purkutappiota 

yhtiön verotuksessa.5  

 

 

                                                
1 Immonen, luennot LTKK, 30.11.1999  Purkautuvan yhtiön verotuskohtelusta säädetään EVL 51 
d §:ssä 
2 Andersson, 1995, s. 124 
3 Blomqvist, Geitel, Grönberg, Heiniö, Helaniemi, Malmgren, Nisanen, Pipatti, Taipalus ja 
Tuominen. 1999, s.136  
4 Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s.127 
5 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 72-73 
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Varovaisuuden periaatetta on hyvä noudattaa käyvän hinnan määrittämisessä 

seuraavissa esimerkeissä. Vaihto-omaisuuden ja arvopapereiden luovutushinta 

osoittaa käyvän arvon. Irtaimen omaisuuden osalta voidaan arvot arvioida melko 

alhaisiksi. Rakennuksissa arvo voi olla jälleenhankinta-arvo vähennettynä 

ikäalennuksilla.1 

 

Osakeyhtiön purkautuminen merkitsee arvonlisäveron tilittämisvelvollisuutta. 

Hyödykkeiden siirtyminen jako-osana osakkeenomistajille on rinnastettava 

myyntiin. Myös käyttöomaisuuden realisointi aiheuttaa tilitysvelvollisuuden niiltä 

osin, kun on aikanaan tehty vähennys. Yhtiön purkautumiseen sovelletaan ALV:n 

yritysjärjestelysäännöstä ALV 62 §:ää niiltä osin kun kaikki jako-osan saajat 

jatkavat arvonlisäverollista toimintaa ja luovutetut tavarat ja palvelut päätyvät 

vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Tämän seurauksena kiinteistöjen 

verollisuudesta säädetty AVL 33 §:ää sovelletaan myös purkautumiseen.2 Niihin 

jako-osan saajiin, jotka eivät jatka arvonlisäverollista toimintaa, sovelletaan mitä 

ALV 21 §:ssä säädetään tavaran ottamisesta omaan käyttöön.  

 

VSVL:n mukaan veroa on suoritettava kiinteistön ja osakkeiden saannosta, joka 

perustuvaan yhteisön purkautumiseen. Edellä mainitussa tilanteessa vero 

lasketaan luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta luovutushetkellä.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s.127-128 
2 Romppainen, Raunio, Kotiranta ja Ukkola, 1999, s. 106-107 ja ALV 33 ja 62 § 
3 Varainsiirtoverolaki 4, 6, 15 ja 20 § 
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2.4.2. Osakkeenomistajan verokohtelu 
 

Purkautuvan yhtiön osakkaan verotuksessa katsotaan tapahtuvan vaihtoon 

verrattava luovutus, jossa yhtiöstä saatavaa jako-osaa vastaan luovutetaan osuus 

yhtiöstä. EVL:n ja TVL:n säännösten mukaan voi yhtiön käypien arvojen 

realisoituessa syntyä verotuksellisia seuraamuksia. Mikäli purkautuvan yhtiön 

osakasta verotetaan TVL:n mukaan, luovutustappio vähennetään TVL 50 §:n 

mukaan. Vastaavasti luovutusvoitto on TVL 46 §:n mukaan veronalainen saanto. 

Jos osakkeet kuuluivat osakkeenomistajan liikeomaisuuteen ja osakkeenomistajaa 

verotetaan EVL:n mukaan, purkutappio vähennetään yleensä kokonaisuudessaan 

purkautumisvuoden verotuksessa EVL 7 §:n mukaisesti. Poikkeuksena on tilanne, 

jossa jako-osaan liittyy vielä tulonodotuksia eli purkautuvan omaisuuden avulla 

jatketaan vielä yhtiön liiketoimintaa, jaksotetaan purkutappio vaikutusajallaan.1 

Purkuvoittoa verotetaan EVL 4 ja 5 §:n mukaan.2 

 

Jako-osan saajan luovutettaessa omaisuutta edelleen, katsotaan varallisuuden 

hankintamenoksi jako-osan saajan viimeisessä verotuksessa hyväksytty poistoilla 

alennettu arvo. Yhtiön purkautuminen aiheuttaa myös osakkeenomistajalle 

omistusajan katkeamisen purussa saadulle hankintamenolle, jolla on vaikutusta 

jako-osan luovutusvoittoa tai -tappiota verotettaessa.3 Yhtiön jakautuminen 

puolestaan ei ole uusi saanto, jolloin omistusaika ei katkea. Jakautumisen jälkeen 

tapahtuvat luovutukset aiheuttavat kuitenkin tämän omistusajan normaalin 

katkeamisen. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Konserniavustuksella tyhjennetty ei anna oikeutta osakkeenomistajalle vähennykseen 
purkutappiosta. Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s.128-129 ja KHO 1992/1537 
2 Purkutappio syntyy, kun purettavan  yhtiö osakkeiden poistamaton hankintameno on suurempi 
kuin jako-osan käypä arvon. Purkuvoittoa syntyy päinvastaisessa tilanteessa. 
3 Tuokko Deloitte & Touche Oy, 1998, s.129 
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2.5. Yhteenveto 
 

Jakautuminen voidaan suorittaa ilman välittömiä veroseuraamuksia niin 

yhteisöjen kuin niiden osakkaiden verotuksessakin. Verotus lykkääntyy siihen 

ajankohtaan, kun osakkeet luovutetaan edelleen. Jakautuvan yhtiön varojen ja 

velkojen siirrossa vastaanottaville yhtiöille noudatetaan yleisseuraantomenettelyä, 

jolloin myöskään mitään varainsiirtovero- tai arvonlisäveroseuraamuksia ei 

järjestelystä aiheudu.  

 

Jakautumisen toteuttamisessa tulee huomioida, että vaikka kyseessä olisi 

yksinkertainen, selkeästi elinkeinotuloverolain mukainen järjestely, voi olla 

useampia vaihtoehtoja toteuttaa se. Selvää lienee myös, että jakautumisen 

toteuttamisessa ja lopputuloksissa erottuvat ne, jotka ovat osanneet tulkita lakia ja 

ne, jotka eivät ole löytäneet laissa olevia joustokohtia. Uudet innovatiiviset 

ratkaisut jakautumisen toteuttamisessa ovat mahdollisia, sillä käytäntö ja 

verolakien tulkinta ei vielä ole vakiintunut. Ennakkopäätöksellä/-ratkaisulla on 

hyvä hakea varmuutta laintulkinnan hyväksyttävyydestä verotuksessa. 

 

Jakautumisen verosuunnittelumahdollisuudet liittyvät: 

i) varojen ja velkojen jakoon vastaanottaville yhtiöille 

ii) jakautumisvastikkeen antoon osakkeenomistajille 

iii) jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenon jakautumiseen 

iv) pääomarakenteen muutosten vaikutukseen nettovarallisuudessa 

 

Jos jakautumista ei voida hyväksyä verotuksessa, tapahtuu jakautuvan yhtiön 

verotuksellinen purkautuminen. Tämä merkitsee käypien arvojen ja varausten 

tulouttamista ja myös mahdollisesti poistojen palautumista tuloon. Jakautumisen 

epäonnistuminen ei siis useimmissa tapauksissa ole edullista. Erillistä 

hallinnollista veronkorotus- tai sanktioseuraamusta ei järjestelystä seuraa, ellei 

jakautumisen yksinomainen tai pääsiallinen tarkoitus ole ollut veronkierto. Yhtiön 

osittaista jakautumista verotetaan myös joko purkautuvana yhtiönä tai 

liiketoiminnan kauppana. 
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3.  Erityiskysymyksiä 
 

Yritysjärjestelyissä yhtenä keskeisimpänä kysymyksenä on 

veronkiertosäännöksien soveltaminen eli milloin jakautumisen jatkuvuuteen 

perustuva verokohtelu voidaan evätä. Jakautumisessa verovelvollisen esittämillä 

liiketaloudellisilla syillä on olennainen merkitys, jotta jakautuminen 

hyväksyttäisiin. Jakautumissuunnitelmassa esitetyt hyvin innovatiiviset ratkaisut 

kuuluvat usein verosuunnittelun ja veronkierron välimaastoon (Ks. kuvio 1). 

KVL:n ja KHO:n ennakkoratkaisujen linjavedot ovat avainasemassa 

määrittämässä hyväksyttävyyden rajaa. Ennakkoratkaisuja ei kuitenkaan 

sellaisenaan voi soveltaa muihin jakautumisiin, sillä olosuhteet eivät koskaan ole 

täysin samat. Toisaalta jakautumisen veronkiertosäännöksiä koskevia 

ennakkoratkaisuja on myös julkistettu niukasti, eikä niille ennakkotiedoille anneta 

kovin vahvaa ennakkopäätöksen arvoa. Verovirastojen ennakkotiedot ja KVL:n 

ennakkoratkaisut ohjaavat kuitenkin verosuunnittelussa valittavia toimenpiteitä 

ylemmän oikeusasteen KHO:n ratkaisujen puuttuessa1. 

 

Erityiskysymyksiä osassa käsitellään myös yritysjärjestelytoimenpideketjua eli ns. 

sarjatoimea. Immonen nimittää ketjua osuvasti rakenteen ”tyvestä puuhun” 

kehittämiseksi2. Prosessin alkutilassa määritellään haluttu yhtiörakenteen 

lopputila, joka sitten toteutetaan peräkkäisin yritysjärjestelykeinoin.  

 

 

3.1. Veronkierto 
 

EVL:n yritysjärjestelysäännösten tarkoituksena on sallia liiketaloudellisesti 

perusteltujen organisaatiomuutosten toteuttaminen laissa säädetyin edellytyksin. 

Kuten verohallituksen yritysverotiedotteessa todetaan, lainsäätäjä on kuitenkin 

halunnut estää veroetujen perusteettoman hyväksikäytön3. Verotuksesta 

                                                
1 Järvenoja, 1999, s. 336 ja Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
2 Immonen, 1994, s. 9 
3 Verohallituksen yritysverotiedote 1/1997, s. 514 



 

 

65 
 

 

 

riippumattomien syiden merkitys jakautumisen hyväksymisessä on korostunut ja 

niiden paikkaansa pitävyyden arviointiin paneudutaan huolella. Hiltunen 

painottaa, että lähtökohta on kuitenkin se, että veroviranomainen uskoo, että 

verovelvollinen haluaa ja tekeekin kaiken oikein1. 

 
 

3.1.1.  Euroopan yhteisön veronkiertoartikla 
 

EY:n neuvoston direktiivin 90/434/ETY 11. artikla koskee yritysjärjestelyjen 

veronkiertoa. Artiklan mukaan jäsenvaltio voi olla kokonaan tai osittain 

soveltamatta yritysjärjestelyjä koskevaa lainsäädäntöään tai peruuttaa niistä 

saatava hyöty, jos sulautumisen, jakautumisen, varojensiirron tai osakevaihdon: 2 

- ainoana tai yhtenä pääasiallisen tarkoituksena on  veropetos tai 

veronkiertäminen 

- seurauksena yhtiö ei enää täytä työntekijöiden edustukselle yhtiön 

toimielimissä asetettuja edellytyksiä, riippumatta siitä, osallistuuko yhtiö 

liiketoimeen vai ei. 

 

Suomessa tapahtuvien kansallisten järjestelyjen osalta  on otettava huomioon 

direktiivin veronkiertoartiklan tulkintamateriaali, vaikka direktiiviä ei sellaisenaan 

ole kehitetty kansallisiin tarkoituksiin. Yhteisöjen tuomioistuin on antanut tästä 

ennakkopäätöksen, jolla on myös vaikutusta Suomessa tapahtuvien 

yritysjärjestelyjen oikeudellisiin arviointeihin3. Leur-Bloem-ennakkotapauksen 

mukaan yhteisön tuomioistuimelle voidaan esittää kysymyksiä 

yritysjärjestelysäännösten soveltamisalan tulkinnasta, jos kysymys ei ole 

pelkästään kansallisesta järjestelystä tai kun kansallinen oikeusjärjestys on 

sellaisenaan mukauttanut kansallisen lainsäädännön yhteisön oikeuteen, vaikka 

                                                
1 Hiltunen, haastattelu 7.4.2000 
2 Neuvoston direktiivi 90/434/ETY 
3 Manninen, Verotus 1/1998 ja Immonen, Verotus 4/1997, s. 370 
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direktiiviä sellaisenaan ei voida soveltaa kansallisen tuomioistuimessa 

käsiteltävään konkreettiseen tilanteeseen.1  

 

 

3.1.1.1. Hyväksyttävä taloudellinen syy 

 

EY:n tuomioistuin on tulkinnut hyväksyttävän taloudellisen syyn käsitteen 

seuraavanlaiseksi: hyväksyttävällä taloudellisella syyllä tarkoitetaan muuta kuin 

pelkästään verotuksellisen edun tavoittelua, joka on mahdollista saavuttaa 

yritysjärjestelysäännösten avulla2. EY:n tuomioistuimen 11. artiklassa mainitaan 

hyväksyttäväksi taloudelliseksi syyksi toimintojen uudelleen järjestely ja 

järkeistäminen.  

 

Tuomioistuin jättää siis hyvin laajan tulkinnan mahdollisuuden kansallisille 

viranomaisille siitä, mikä on hyväksyttävä (liike)taloudellinen syy.  

 

 

3.1.1.2. Veropetos ja veronkierto 

 

Jos liiketoimi ei ole suoritettu sellaisesta hyväksyttävästä taloudellisesta syystä 

kuin liiketoimintaan osallistuvien yhtiöiden toimintojen uudelleen järjestely tai 

järkeistäminen, voidaan epäillä, että liiketoimen pääasiallinen tarkoitus on 

veropetos tai veronkiertäminen. Tuomioistuin on kuitenkin suositellut, että 

kansallisten viranomaisten on tapauskohtaisesti ratkaistava 

suhteellisuusperiaatetta noudattaen, mikä voidaan katsoa veropetokseksi ja 

veronkierroksi.3 Eri jäsenvaltiossa perusteet veronvälttämisen ja veronkierron 

välillä vaihtelevat huomattavasti. Esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa tulee 

fuusioiden perusteet yltää liiketaloudellisiin seikkoihin mutta myös rahoitukseen4. 

                                                
1 Immonen, Verotus 4/1997, s. 370  Tuomisen mukaan EY:n tuomioistuin kuitenkin ottaa 
huomioon, että jäsenvaltiot haluavat turvata omat taloudelliset intressinsä. Tuominen, KPMG 
Wideri –artikkelisarja 4, 1996, s. 65-66 
2 Immonen, Verotus 4/1997, s. 372 
3 Neuvoston direktiivi 90/434/ETY (11. Artikla) ja  Immonen, Verotus 4/1997, s. 372 
4 Tuominen, KPMG Wideri –artikkelisarja 4, 1996, s. 66 
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3.1.2. Artiklan implementointi Suomen oikeudessa 
 

EVL:n yritysjärjestelysäännöksiin on liitetty erityinen veronkiertosäännös, jonka 

tarkoituksena on estää perusteeton verohyödyn hyväksikäyttö. EVL 52 g §:n 

mukaan lain 52-52 f §:ssä olevia säännöksiä ei sovelleta, jos on ilmeistä, että 

järjestelyjen yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on ollut veron 

kiertäminen tai verotuksen välttäminen. Suomen kansallisia järjestelyjä sääntelee 

EY:n veronkiertoartiklaa vastaava yleislauseke. Tarkoituksena on ollut estää 

syrjintä ja vähentää houkutusta käyttää ulkomaalaisia yhtiöitä kotimaisten 

yritysjärjestelyjen toteuttamiseen.1  

 

Hallituksen esityksen perusteluissa painotetaan, että merkittävään 

liiketaloudelliseen syyhyn liittyy näyttökysymys. Verovelvollisen tulee voida 

osoittaa, että järjestely perustuu merkittävään liiketaloudelliseen syyhyn, muuten 

ei edullista verokohtelua voida toimenpiteeseen liittää.2  

 

Jatkuvuusedun saaminen voidaan siis evätä veronsaajalta hyvin yleisen 

veronkierto-lausekkeen avulla. Immonen suhtautuu hyvin positiivisesti 

tämänkaltaiseen veronkiertosäännökseen. Hänen mielestään EVL 52 g § toimii 

parhaimmillaan ennaltaehkäisevästi, koska se luo suuren epävarmuusalueen 

järjestelyjen yhteyteen. Jakautumista suunnittelevat yhtiöt joutuvat tarkasti 

suunnittelemaan toimenpiteen sisällön ja muodon liiketaloudellisista lähtökohdista 

käsin.3 

 

Veronkiertosäännös varjostaa liiketoiminnan jakautumisprosessia koko sen 

toteuttamisen ajan. Tulkinnanvarainen asia on, miten veroviranomaiset 

                                                
1 HE 177/ 1995 vp1 EVL:n säännöksessä termien suomennos ei ole Linnakankaan mielestä 
onnistunut.  Direktiivin termit ”verovilppi eli veropetos” ja ”veronkierto” ovat muotoutuneet 
”veron kiertämiseksi” ja ”verotuksen välttämiseksi”. Sanamuodot ovat siis lieventyneet 
elinkeinotuloverolaissa ja antavat mahdollisuuden helpommin puuttua veronkiertosäännöksen 
avulla yritysjärjestelyn kulkuun. Linnakangas, 1/1999, s.70 
2 HE 177/1995 vp  
3 Immonen, Verotus 4/1997, s. 371 Tuominen kritisoi veronkiertosäännöksen olemassaoloa. Hänen 
mielestään se luo tilaisuuden veroviranomaisille aikaisempaa helpommin esittää väitteitä 
veronkierrosta yksittäisissä yritysjärjestelyissä. Tuominen, KPMG Wideri –artikkelisarja 4, 1996, 
s. 69 
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suhtautuvat jakautumiseen, joka perustuu yhteen merkittävään liiketaloudelliseen 

syyhyn, mutta samalla saavuttaa verotuksellista etua toimenpiteellään. 

Veronkiertoa koskevan 11. artiklan mukaan se seikka, että jakautuminen on 

liiketaloudellisesti perusteltu, ei takaa, ettei tarkoituksena ole veron välttäminen. 

Silloin jäsenvaltiolla on oikeus olla soveltamatta direktiivin säännöksiä.1 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on kiinnitetty erityistä huomiota EVL 52 g 

§:hän. Valiokunnan mietinnössä korostetaan veroetuihin oikeuttavien säännösten 

tarkoituksen huomioon ottamista tulkinnassa. Näin tarkoituksena ei ole estää 

”normaalia” verosuunnittelua. Veronkiertämistarkoitukseen viittaavat esimerkiksi 

yhtiöiden lopettaminen heti järjestelyn jälkeen ja useat perättäiset 

järjestelytoimenpiteet.2Anderssonin mielestä yritysten olisi syytä kirjata 

hallituksen pöytäkirjaan syyt jakautumisen toteuttamiseen. Silti 

veroviranomaisten on aika vaikeata arvioida näitä syitä, joiden vaikutukset 

saattavat ilmetä vasta myöhemmin.3 

 

 

3.1.2.1. Euroopan yhteisön veronkiertoartiklan suhde elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain 52 g §:ään 

 

Hallituksen perusteluissa todetaan, että  EVL 52 g § on EY:n veronkiertoartiklaa 

vastaava säännös. EVL 52 g § koskee myös niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin 

yritysjärjestelyjä. EU-ulottuvuus voidaan silti ottaa huomioon EVL 52 g §:n 

soveltamisalaa määritettäessä. Näin yhteisöjen tuomioistuimen tapausta Leur-

Bloem voidaan käyttää rajaavana ennakkotapauksena, jos siihen on tarvetta.  

 

Andersson arvio, että EVL 52 g §:n käytettävyys on suurempi kansainvälisissä 

yritysjärjestelyissä, sillä niissä verovelvollisten kekseliäisyys voi olla suurempi. 

Hänen mielestään EVL 52 g § on tarpeellinen juuri sen EU-maille periaatteiltaan 

yhteneväisyyden vuoksi4. Anderssonin mainitsema EU-maiden yhtenäisyys 

                                                
1 Tuominen, KPMG Wideri –artikkelisarja 4, 1996,  s. 65-66 
2 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 49 /1995 vp, s. 2-3 
3 Andersson ja Ikkala, 1996, s. 466 
4 Andersson ja Ikkala, 1996, s. 467 
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yritysjärjestelyissä on toteutunut huonosti. Esimerkiksi Saksa, Kreikka ja Iso-

Britannia eivät ole implementoineet direktiiviä fuusion ja jakautumisen osalta ja 

muutkin EU-jäsenvaltiot ovat  implementoineet direktiivin vain osittain tai uusia 

tulkintoja käyttäen1. Ruotsi on jättänyt implementoimatta kokonaan EY:n 

veronkiertoartiklan2.  

 

 

3.1.2.2. Verotusmenettelylain 28 §:n soveltaminen sekä suhde elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain 52 g §:ään 

 

Verotusmenettelylain 28 § (myöhemmin VerMenL) on veronkierron yleinen 

kieltolauseke, joka on kehitetty puhtaasti kansallisiin oikeudellisiin toimiin. 

VerMenL 28 §:n ensimmäisessä momentissa lausutaan, että jos jollekin 

olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 

vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa 

meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Lausuma antaa 

veroviranomaisille oikeuden tulkita kiertämistoimia niiden todellisen sisällön 

mukaan. Veroviranomaisen on kuitenkin huolellisesti tutkittava  ne seikat, jotka 

vaikuttavat asian arvostelemiseen. Yksistään toimen epätavallisuus ei tee siitä 

veronkiertoa. Verovelvolliselle on myös annettava mahdollisuus selvittää, ettei 

toimenpiteen oikeudellinen muoto perustu pelkästään verolain vastaisiin syihin. 

Koko todistustaakka ei ole verovelvollisella, vaan veroviranomaisen on voitava 

perustella päätöksensä. Veronkiertolausekkeen sovellusala ei ole rajaton.3 

 

Hallituksen esityksessä EVL 52 g §:n käyttöönotto perusteluissa on viitattu 

VerMenL 28 §:n tehottomuuteen entisten yritysjärjestelysäännösten kohdalla, 

mutta myös siihen, että kansainvälisiin järjestelyihin yleislauseketta on hankala 

soveltaa. EVL 52 g §:n käyttöön otto ja soveltaminen yritysjärjestelyissä on siis 

perusteltua. EVL:n veronkiertosäännös on sivuuttanut VerMenL:n 

veronkiertosäännöksen, mutta sitä ei voi soveltaa kuin neljään erikseen mainittuun 

                                                
1 Immonen, 1999/3, s. 64 
2 Tjernberg, Skattenytt 9/1999, s. 499 
3 Andersson, 1996, s.41 
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järjestelyyn; sulautumiseen, jakautumiseen ja osakevaihtoon sekä 

liiketoimintasiirtoon. Soveltamisongelmaksi tilanne kehittyy sarjatoimissa, joissa 

edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi voi tapahtua myös liiketoiminnan kauppa 

tai purku, jolloin täytyy valita kumpaa veronkiertosäännöstä sovelletaan. 

Immonen mainitsee suurimmaksi ongelmaksi EVL 52 g §:n ja VerMenL 28 §:n 

eri lähtökohdat, jotka eroavat huomattavasti ja aiheuttavat tulkintaperusteisiin 

eroavaisuuksia1. 

 

                                                
1 Immonen, Verotus 4/1997 s. 371 
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3.1.2.3. Veronkiertosäännöksen tulkinta jakautumisen yhteydessä 

 
Jakautumisen verotuksellinen arviointi voidaan jakaa kahteen osaan: aitouden 

arviointiin ja EVL:n mukaisen rakenteen muokkausten arviointiin1. Aitouden 

arviointi voi koskea pelkkää jakautumista tai koko yritysjärjestelyketjua. EVL 52 

c §:n mukaiseksi jakautumiseksi hyväksyttävän järjestelyn tulee täyttää sekä 

EVL:n että OYL:n edellytykset.2 Jakautumisen toteutuksen ja aitouden 

arvioiminen erillään antaa veroviranomaisilla mahdollisuuden tulkita 

veronkiertotoimia niiden todellisen luonteen mukaan.  

 

          AITOUDEN ARVIOINTI 
 
     TOTEUTUKSEN ARVIOINTI 
 
 
 
 
  
 
         1. 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7: Jakautumisen verotuksellinen arviointi 
 
 

Kuviossa simuloinnilla tarkoitan sitä, että jakautuminen esitetään ulospäin niin 

kuin oikeustoimi vastaisi  ”asian varsinaista  luonnetta ja tarkoitusta”, vaikka näin 

asia ei olisi. Jakautuvan yhtiön kannalta hankalin tilanne on kuvion kohta 1, jossa 

jakautuminen toteutus suoritetaan OYL:n ja EVL:n sääntöjen mukaisesti, mutta 

                                                
1 Penttilä kirjoittaa yleisesti oikeustointen hyväksyttävyydestä verotuksellisessa arvioinnissa. Hän 
ehdottaa kahdeksi tasoksi aitouden ja hinnoittelun hyväksyttävyyden arvioinnin. Penttilä, 1997 s. 
331  
2 Immonen näyttää edellyttävän OYL:n  mukaista jakautumista edellytyksenä  EVL 52 c §:n 
noudattamiselle, joka tarkoittaa sitä, että OYL:n vastainen toiminta olisi peruste normaalia 
ankarammalle verotukselle. Hän kirjoittaa seuraavaa Yritysmuodot ja liiketoiminta kirjassa: 
Verotuksessa hyväksytään EVL 52 c §: mukaan jakautumiseksi tietynlainen OYL 14 a luvun 
mukaisesti täytäntöön pantu jakautuminen. Immonen, 1999, s. 649 

Kirkkaat ja 
selvät motiivit

Simulointi 
Veronkierto 
epäilys 

Jakautuminen 
hyväksytään 

Lain 
edellytysten 
mukainen 
jakautuminen

Lain vastainen 
jakautuminen 
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veroviranomaiset eivät hyväksy liiketaloudellista syytä. Liiketaloudellisilla 

perusteluilla on olennainen merkitys jakautumisen verokohteluun. 

 

KHO on julkaissut kaksi veronkiertämiseen liittyvää tapausta. Kummassakin 

tapauksessa on kyse tilintarkastusta ja asiantuntijapalveluita harjoittavan yhtiön 

jakautumisesta. Erottavana tekijänä tapauksissa on jatkuvuus. 

 
KHO 25.1.1999 taltio 119:sta jakautumista ei pidetty veronkiertona, kun 

tilintarkastusta harjoittava yhtiö jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi, joista 

toinen yhtiö harjoitti vain sijoitustoimintaa. Jakautuminen oli tarpeen  yhtiön 

pääomarakenteen muuttamiseksi sellaiseksi, että se voisi harjoittaa järkevää 

osakaspolitiikkaa eli toisin sanoen voisi rekrytoida uusia nuoria 

asiantuntijoita osakkaiksi (heillä ei ole mahdollisuutta sijoittaa suuria summia 

liiketoimintaan) ja näin edistää liiketoiminnan kehittymistä. KHO katsoi, että 

jakautumiselle oli verotuksesta riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. 

Tapaus on myös ensimmäinen KHO:n ratkaisu, jossa on otettu kantaa EVL 

52 g §:n soveltamiseen.1  

 

KHO 17.11.1999 taltio 3101:sta tilintarkastusta harjoittava yhtiö jakautui 

kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Toinen yhtiö jatkaisi samaa liiketoimintaa ja 

toiseen siirrettäisiin muu omaisuus, jota ei välttämättä tarvittu 

liiketoiminnassa. Viimeksi mainittu yhtiö realisoisi sille siirtyneen  

kiinteistöomaisuuden, minkä jälkeen yhtiö purettaisiin viimeistään viiden 

vuoden kuluessa jakautumisesta. Yhtiön jakautumisen liiketoiminnallinen 

perustelu oli sama kuin aiemmassa KHO:n ratkaisussa: yhtiön 

pääomarakenteen muuttaminen, jotta voitaisiin saada uusia 

asiantuntijaosakkaita. KHO kuitenkin katsoi, että jakautumisen pääasiallisena 

tarkoituksena on ollut EVL 52 g §:ssä mainittu veron kiertäminen tai 

verotuksen välttäminen, minkä vuoksi EVL 52 c §:n säännöstä ei voida 

soveltaa järjestelyyn.2 

 

Ensimmäisessä KHO:n ennakkotapauksessa (KHO 25.01.1999 taltio 119) 

veroasiamies oli valittanut kyseisen tapauksen ratkaisusta 

keskusverolautakuntaan. Veroasiamies kiinnitti valituksessa huomiota siihen, että 

                                                
1 Linnakangas, 1/1999, s. 66-71 
2 Finlex: KHO ennakkopäätösrekisteri 
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on mahdollista, että sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö myytäisiin myöhemmin ja 

näin pystyttäisiin perusteettomasti muuntamaan osakkeenomistajan ansiotuloa 

pääomatuloksi. Jos yhtiö myy omaisuuttaan, osakkeenomistajat voivat 

osingonjaon kautta nostaa itselleen omaisuuden luovutuksesta mahdollisesta 

ansaittuja varoja. Osingosta verotetaan osa ansiotulona ja osa pääomatulona. 

Jakautumisen jälkeisellä yhtiön myynnillä, osakkeenomistajia verotetaan yhtiön 

luovutusvoitoista pelkästään pääomatulona.1 KHO ei kuitenkaan muuttanut 

KVL:n päätöstä, koska tapauksessa oli tarkoituksena jatkaa yhtiöiden toimintaa.  

 

Jälkimmäisessä KHO:n tapauksessa toistui sama kuvio, mutta hakija ilmoitti 

purkavansa yhtiön viidessä vuodessa. Tämän oikeus on katsonut veronkierroksi. 

KHO:n verokohtelun linja noudattaa myös muissa jäsenmaissa noudatettuja 

sääntöjä. Ranskassa vaaditaan, että vastaanottava yhtiö säilyttää  varojen 

siirtojärjestelyssä saamansa osakkeet vähintään viisi vuotta. Saksassa vastaava 

aika on seitsemän vuotta2. Mielestäni tapausta ei voi kuitenkaan yleistää muihin 

jakautumisiin, sillä me emme tiedä KHO:n päätöstä, jos verovelvollinen olisi 

asettanut purkamisen määräajaksi kuusi vuotta. Yleissääntönä voi olla vain, että 

yrityksen toiminnan pitkä jatkuvuus vähentää veronkiertoepäilyksiä. 

 

Kuvio 8 havainnollistaa, mitä veroasiamies epäili tapahtuvan tulevaisuudessa 

tilintarkastusalan yhtiön jakauduttua. Kohdassa A sijoitustoimintaa harjoittava 

yhtiö olisi mahdollisesti myyty tai purettu, jolloin osakkaat saavat  

luovutusvoiton. Kohdassa B yhtiötä ei jaettu, mutta sen 

varallisuutta/liiketoimintakokonaisuus realisoidaan ja yhtiö saa luovutusvoiton. 

Osakkaat saavat osan voitosta osingonjaon kautta, jossa osa voitosta verotetaan 

ansiotulona. 

 

 

 

 

                                                
1 Linnakangas, 1/1999 s. 71 
2 Tuominen, KPMG Wideri – artikkelisarja 4, 1996, s. 66 
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                  A.          B. 
          OSAKKAAT    OSAKKAAT 

 raha 

 

 

        

raha  

 

 

 

 

Kuvio 8: A. Yhtiön myynti/purku jakautumisen jälkeen  

               B. Liiketoiminta kokonaisuuden myynti suoraan yhtiöstä. 

 

Mielestäni KHO:n tulkinta aikavaatimuksineen on aika ongelmallinen sekä 

jakautuvan yhtiön sen osakkeenomistajien että veroviranomaisen kannalta. 

Vastaanottavien yhtiöiden osakkeenomistajathan ovat vapaita myymään 

osakkeensa vapaasti minä ajankohtana hyvänsä. Jakautumisen jälkeen on 

mahdollista, että osakkeenomistajat vähitellen luovuttavat osakkeensa ja näin 

saavat yhtiön varallisuuden myymisestä hyödyn suoraan itselleen.  

 

Kaijalainen myöntää jakautumisen jälkeen osakkeiden myyntiin liittyvän 

problematiikan olemassaolon. Veroviranomaisilla ei ole resursseja seurata 

yksittäisiä tapauksia jakautumisen jälkeen. Osakkeidenomistajia ei voi myöskään 

mitenkään velvoittaa pitämään itsellään osakkeita vähintään viittä vuotta 

jakautumisesta. Veroviranomaisilla on myös todistustaakka, jos he väittävät, että 

tarkoituksena olikin myydä sijoitustoimintaan (KHO 25.1.1999 taltio 119) 

liittyvän yhtiön osakkeet. Osoittaminen on hyvin hankalaa. Jälkiverotuksen 

aikaraja on myös voinut mennä umpeen, jonka määräaika on 5 vuoden kuluessa 

verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.1 

                                                
1 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 

  A Oy    A Oy 

B Oy C Oy T Oy 
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KHO:n julkaisemissa ennakkoratkaisuissa tilintarkastusyhteisöjen 

pääomarakenteen muuttamisesta on hyötyä osakkeenomistajille. 

Ennakkoratkaisuissa yhtiöiden varallisuus ja liiketoiminta haluttiin erotettu 

toisistaan. Tämän seurauksena tilintarkastusta ja asiantuntijapalveluita 

harjoittavan yhtiön toiminnan jatkaminen ei muodosta riskiä varallisuudelle. 

Sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö kasvattaa ja turvaa saavutetun varallisuuden, 

josta osakkeenomistajat voivat nostaa osinkoja. Yhtiön VVL:n ja LOAVMp:n 

mukaisen nettovarallisuuden ollessa suuri, on myös osingon pääomatulo-osuus 

korkea.  

 

Kaijalainen ei haastattelussa pystynyt vastaamaan kysymykseen: ”milloin on 

mahdollista suorittaa uudelleen jakautuminen jakautumisen jälkeen?”. Asiasta ei 

ole vielä oikeuskäytäntöä1. Mahdollistahan on, että KHO:n ennakkoratkaisun 

sijoitustoimintayhtiö haluaa taas muutaman vuoden kuluttua jakautua uudelleen 

kerrytettyään lisää varallisuutta.2  

 

 

3.1.2.4. Veroviranomaisten hyväksymät liiketaloudelliset syyt 

 

Ei ole olemassa mitään selviä tunnusmerkkejä siitä, mikä on hyväksyttävä 

liiketaloudellinen syy. Käsitteenähän liiketaloudellisuus on hyvin laaja. Kaikki 

liiketaloudelliset syyt voivat olla siis hyvin perusteltuina hyväksyttävä syy 

jakautumiselle. Verovelvollisen tulisikin kiinnittää huomiota eritoten 

jakautumisen perusteluihin ennen prosessin aloittamista. Jos haluttaisiin määrittää 

täysin ne ”raamit”, jotka rajaisivat hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät 

liiketaloudelliset syyt toisistaan, täytyisi veroviranomaisilta pyytää 

ennakkotietoja/-ratkaisuja moniin eri tilanteisiin. Ehkä tulevaisuudessa raja 

selkeytyy, kun jakautumissäännöstä sovelletaan useisiin tilanteisiin. 

 

                                                
1 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
2 Tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla yritystulon muuntamista laajamittaisesti pääomatuloksi. Jos 
jakautumisen jälkeen toinen vastaanottavista yhtiöistä luovutetaan  ja näin jaetaan varoja 
osakkeenomistajille välttäen kokonaan tarpeen jakaa osinkoa, on jakautumisen tarkoituksena veron 
kiertäminen. 
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Yritysjärjestelyjä koskevien säännöksien tarkoituksena on helpottaa yritysten 

toimintaa. Säännöksillä on tarkoituksena tulla yrittäjää/yrityksiä vastaan 

liiketoiminnan helpottamiseksi, joten tarkoituksenmukaista ei ole vetää 

hyväksyttävyyden rajaa kovin korkealle.1  

 

Tällä hetkellä veroviranomaisten yleisimmät hyväksytyt liiketaloudellisia syyt 

koskevat sukupolven vaihdoksia ja uusien osakkaiden saannin helpottamista. 

Kaijalaisen mukaan sukupolvenvaihdos, jossa esimerkiksi kiinteistö tai omaisuus 

erotetaan muusta toiminnasta on hyvä keino toiminnanjatkajalle selviytyä 

pienemmällä perintö- ja lahjaverolla.2 Jakautuminen on myös haluttu hyväksyä 

sellaisissa yritystoiminnan luovutustilanteissa, joissa jatkaja ei ole kiinnostunut 

omaisuudesta3.  

 

Osakaspohjan laajentaminen on jo ongelmallisempi syy, sillä tällä hetkellä syytä 

ei tarvitse näyttää mitenkään toteen. KHO:n ratkaisu on voimassa ennalta 

määrätyn ajan. On mahdollista, että tilintarkastus- ja asiantuntijatehtäviä jatkanut 

yritys ei ole ottanut yhtään uutta osakasta ennakkoratkaisun voimassaoloaikana. 

Siitä miten veroviranomaiset suhteutuvat ennakkoratkaisun voimassaoloajan 

jälkeiseen tilanteeseen, ei ole oikeustapauksia. Yleisesti, jos 

ennakkoratkaisupäätöksen olosuhteet eivät täyty, ei päätös sido veroviranomaisia 4  
 

KHO 17.11.1999 taltio 3101 osoittaa, että KHO on asettanut veronkiertonäytön 

hyvin korkealle. Yritys on erikseen ilmoittanut aikovansa purkaa sijoitustoimintaa 

harjoittavan yhtiön viiden vuoden kuluessa, tällöin hakemus hylättiin. Tämän 

perusteella voitaisiin ajatella, että kysymys on siitä, miten hyvin liiketaloudelliset 

syyt esitetään veroviranomaisille. Kaijalaisen toteaakin, että veroviranomaiset 

                                                
1 Hiltunen, haastattelu 7.4.2000 
2 Keskuskauppakamari on tehnyt kuluvan vuoden tammikuussa selvityksen , jossa yli 500 
suomalaista perheyritystä kertoi näkemyksistään sukupolvenvaihdosasioista. Haastatelluista yli 44 
% ilmoitti, että yrityksessä on tarkoitus tehdä sukupolven vaihdos seuraavan 5 vuoden aikana. 
Selvityksestä ilmeni, että 82 % piti verotuksen vaikutusta tuntuvana tai ratkaisevana asiana 
sukupolvenvaihdoksissa. Mattila, Kaleva, 7.4.2000 
3 Hiltunen, haastattelu 7.4.2000 
4 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
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pohtivat aina jakautumiseen liittyviä motiiveja, mutta oletuksia on hankala näyttää 

toteen1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio  9:  Jakautumisen perustelujen muodostuminen 
 
 
Kuvio 9 havainnollistaa sitä, että liiketaloudellinen syy -käsitteenä on 

verotuksesta irrallinen. Veroetu liittyy kuitenkin jakautumisen toteutumiseen. 

Mielestäni jakautumisen verokohtelussa sovellettu jatkuvuus-periaate ei 

myöskään tuo verovelvolliselle niin suurta etua, että jakautuminen kannattaisi 

toteuttaa ilman liiketaloudellista pohjaa. Käytännön elämässä veroedun 

toteutuminen ”täydentää” taloudellisten motiivien toteutumista. Jakautumisen 

liiketaloudellisen syyn hyväksymisessä kiinnitetään huomiota siihen, onko 

liiketaloudellinen syy ”simuloitu” vaiko hyvin perusteltu syy toteuttaa 

jakautuminen ja näin ansaita veroedut. Hiltunen haluaa painottaa, että 

verotuksessa liiketaloudellista syytä ja jakautumista ei hyväksytä, jos 

ensisijaisena tarkoituksena on veronkierto. Vivahde-erot ovat joissakin rajoissa 

sallittuja, sillä täysin niitä voi harvoin välttää2. 

 

Liiketaloudellisen syy on sisällöltään hieman epämääräinen, mutta se kuitenkin 

kuvaa asiaa. Luonnollisesti juuri epämääräisyys aiheuttaa veronkiertosäännösten 

soveltamiskynnyksen nousun. Mattilan mukaan liiketaloudelliset syyt ovat kaikki 

muut motiivit kuin mitä jää itse verotuksen sisälle3. Liiketaloudellisen syyn lisäksi 

                                                
1 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 Myös Immosen mielestä on olennainen merkitys sillä, miten 
liiketaloudelliset syyt esitetään veroviranomaisille. Verovelvollisen tulee selkeästi ja 
dokumentoidusti  osoittaa järjestelyjen syyt. Selvityspuoleen tulisi paneutua syvällisesti. Immonen, 
12.4.2000. 
2 Hiltunen, haastattelu 7.4.2000 
3 Mattila, haastattelu 29.3.2000 

  Arvot 
Liiketaloudelliset 
syyt

( Taloudelliset)
Motiivit

Jakautu-
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voisi esimerkiksi Belgian ja Hollannin mallin tavoin jakautumiseen liittää 

rahoituksellisen luonteen vaatimukset. On selvää, että ”rajatapauksissa” 

verovelvollisen on syytä oman etunsa vuoksi tuoda esiin järjestelyn 

liiketaloudellinen tausta. Mattila pitää rahoitusta vain yhtenä tällaisista tekijöistä1. 

Myös Immonen mieltää rahoitusratkaisun yhdeksi verotuksesta riippumattomaksi 

syyksi. Rahoitustapa voi puoltaa tietynlaista toimintamallia2. 

 

Mattilan mukaan yhtiön jakautumisen liiketaloudellinen syy tulisi olla 

hyväksyttävä, jos operaatiolla tavoiteltiin ensisijaisesti muuta  kuin 

verotuksellisesti poikkeuksellista etua. Tosin liiketaloudellinen perusteen tulisi 

olla niin hyvä, että operaatio olisi kannattavaa toteuttaa ilman siihen liittyvää 

veroetuakin.3 En ole aivan samaa mieltä Mattilan kanssa. Mielestäni on 

ristiriitaista vaatia yhtiöitä pitämään liiketaloudelliset motiivinsa yhtä korkealla 

tasolla kuin ennen lainsäädännön uudistusta, jos jakautumisen toteuttamista on 

haluttu helpottaa. Liiketaloudellinen syy voi olla hyvinkin perusteltu, vaikka sen 

taloudelliset vaikutukset eivät kattaisikaan täysin ilman veroetuja toteutettua 

jakautumista. Huomioon on myös otettava, että toiminnallisten parannusten 

taloudellista vaikutusta on vaikea osoittaa veroviranomaisille yksiselitteisesti. 

Käytännön elämässä jakautumisen toteuttamiseen houkuttavat luvatut veroedut, 

sillä jakautuminen ilman luvattuja helpotuksia on taloudellisesti hyvin raskasta 

toteuttaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Mattila, haastattelu 29.3.2000 
2 Immonen, haastattelu 12.4.2000 
3 Mattila, haastattelu 29.3.2000 
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3.2.  Yritysjärjestelyketju 
 

Suuri osa jakautumisista suoritetaan osana suurempaa yritysjärjestelyketjua. 

Yritysmuodon rakenteen muutoksissa ennen tai jälkeen jakautumista suoritetut 

toimenpiteet auttavat muokkaamaan yritysrakennetta haluttuun suuntaan. 

Esimerkiksi yhtiön jakautumisen jälkeinen fuusio auttaa liittämään yhteen 

pelkästään halutut liiketoimintakokonaisuudet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10:  Esimerkki yritysjärjestelyketjusta 

 

 

3.2.1. Sarjatoimen verokohtelu 
 

Vero-oikeus on rakennettu niin, että yleensä veroseuraamukset määrätään 

jokaisesta verotuksen kannalta merkityksellisestä oikeustoimesta erikseen ja 

oikeustoimi on myös itsenäinen suhteessa muihin toimiin. Sarjatoimien kohdalla 

ketjua arvioidaan VerMenL 28 § nojalla kokonaisuuden perusteella, eikä 

yksittäisenä toimena. Muuten verovelvollinen voisi hyötyä edullisimmilla 

veroseuraamuksilla.1  

 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä  on erityisesti mainittu useat perättäiset 

yritysjärjestelytoimenpiteet epäilystä herättävinä, kun arvioidaan toimenpiteiden 

                                                
1 Tikka ja Nykänen. syyskuu 1999 s. 25: 15 

Elektroniikka Oy 

Suunnittelu Oy Kokoonpano Maahantuonti Oy

Tuotanto Oy 
Valmistus Oy
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veron välttämistarkoitusta1. Kaijalainen kommentoi valiokunnan mietintöä 

veroviranomaisen näkökulmasta ja hän myötää sen pitävän paikkansa2. 

Perättäisyys ei sinänsä aiheuta veronkiertosäännöksen soveltamista. EVL 52 g § 

on valiokunnan mukaan tarkoitettu ennalta ehkäiseväksi sellaisiin tilanteisiin, 

jossa tavoitellaan lopputulosta, joka ei ole säännösten tavoitteiden mukainen. 

Ikkala mainitsee tällaiseksi säännösten vastaiseksi tilanteeksi  verotuksen 

lykkäysedun muuttumisen ”lopulliseksi” veronhuojennukseksi3.  

 

 

3.2.2. Säännösten soveltamisongelmia 
 

Sarjatoimien arvioinnissa hankalinta on veronkiertosäännösten soveltaminen. 

EVL 52 g §:n sovellusala ulottuu vain sulautumiseen, jakautumiseen, 

liiketoimintasiirtoon ja osakevaihtoon. Sarjatoimissa on kuitenkin usein mukana 

liiketoiminnan kauppoja ja purkamisia. Näihin voi soveltaa vain VerMenL 28 §:n 

yleislauseketta. Tasapainottelu näiden kahden lainsäädäntöperusteiltaan erilaisen 

säännöksen välillä voi aiheuttaa hämmennystä niin veronsaajien kuin 

veronmaksajien kohdalla.4 Vaiheittaiset toimenpiteet voivat tulla tarkastelun 

alaisiksi vasta vuosien kuluttua. Tällöin tehtyihin muutoksiin ei voi enää vaikuttaa 

ja virheistä aiheutuneet ankaratkin veroseuraamukset on kärsittävä. 

 

Tikan ja Nykäsen mielestä aiemmin käsittelemäni KHO:n ratkaisu 1999/3101 

antaa viitteen siitä, että EVL 52 g § tulisi sovelletuksi sarjatoimeen, jossa yhtiön 

yritysjärjestelyä  seuraa purkaminen tai muu toimenpide.5  

 

Sarjatoimien tulovero- ja varainsiirtoverosuunnitteluun liittyvät 

tulkintaepävarmuudet voidaan poistaa hankkimalla asiasta veroviraston 

                                                
1 VaVM 49/1995 vp  
2 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
3 Ikkala. 1999 s. 9 
4 Immonen, 1996, s.212 
5 Tikka ja Nykänen, Marraskuu 1999  25: s.17 Veroviranomaiset ovat samoilla linjoilla. 
Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
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ennakkotieto tai KVL:n ennakkoratkaisu1. Arvonlisäveroa ja varainsiirtoveroa 

koskevia ennakkoratkaisuja voi hakea lääninverovirastosta2. KVL:n 

ennakkoratkaisusta on mahdollisuus valittaa ennen verotuksen toimittamista. 

Veroviraston ennakkotiedosta valittaminen on mahdollista verovelvolliselle tai 

yhtymälle vasta verotuksen toimittamisen jälkeen. Ennakkotietoja ei kuitenkaan 

anneta sellaisissa tilanteissa, joissa pyydetään useisiin eri vaihtoehtoisiin 

toimenpiteisiin liittyviä verokohteluita, sillä siihen voi liittyä motiiveja veroedun 

tavoitteluun.3 

 

 

3.2.3. Veronkiertosäännöksen vaikutus sarjatoimen toteuttamiseen 
 

Tällä hetkellä on selvää, että edellä käsittelemäni tapaus KHO 17.11.1999 taltio 

3101, jossa varallisuus erotettiin omaan yhtiöön ja se purettiin nopeasti on 

ensimmäinen julkaistu tapaus, jossa jakautuminen on osana sarjatoimea tulkittu 

veron kiertämiseksi. Elinkeinoelämässä tehdään nykyään usein sarjatoimia, 

malliin yritysosto – purkaminen tai jakautuminen – yhtiöittäminen jne. Immonen 

pitää sarjatoimia verotuksen kannalta edelleen ongelmallisina, joita tulee EVL 52 

g §:n kannalta arvioida kokonaisuutena4.  

 

Veronkiertosäännökset eivät selvästikään ole vähentäneet sarjatoimien määrää. 

Yhtiöt uskovat hallitsevansa tulevan verokohtelunsa miettimällä etukäteen 

järjestelyjen kokonaisvaikutuksia yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille. 

Epävarmuutta kuvastaa kuitenkin se, että useimmat yhtiöt hakevat ennakkotietoa/-

ratkaisua. 

 

Mattilan mielestä käytäntöä sarjatoimien arvioimiseen on vielä liian vähän. Kaikki 

tällä hetkellä saatavilla olevat tapaukset perustuvat ennakkoratkaisuihin. 

                                                
1 VerMenL 84 ja 85 § 
2 VRVL 39 § ja ALV 190 § 
3 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 20-22 
4 Immonen, 12.4.2000 
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Todellisuus paljastuu vasta siinä vaiheessa, kun julkisuuteen tulevat tapaukset, 

joissa on ehditty ”suhertaa” monenlaisia sarjatoimia.1 

 

Veroviranomaisen näkökulmasta problematiikka sarjatoimen ympärillä on jonkin 

verran kirjallisuuskysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysjärjestelyjen 

veroasiantuntijat pohtivat sarjatoimien vaikutuksia kirjoissa ja artikkeleissa. 

Käytännössä, jos sarjatoimille löytyy riittävän hyvät liiketaloudelliset perustelut, 

ei niiden toteuttamiseen ole puututtu veroviranomaisten taholta. Myöskään 

suurempaan ylimääräiseen tarkkailuun ne eivät ole joutuneet.2  

 

 

3.3. Peitelty osinko 
 

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan osingonjaon muotovaatimukset sivuuttaen tehtyä 

osakeyhtiön varojen siirtoa osakkaille, joka todelliselta luonteeltaan olisi ollut 

voitonjakoa. Peitellyn osingon verottamisesta säädetään VerMenL 29 §:ssä, jonka 

pyrkimyksenä  on VerMenL 28 §:n kanssa torjua veron kiertämistä.3 

 

Peitellyn osingon verotusta sovelletaan tilanteisiin, joissa:4 

- osakeyhtiö antaa rahanarvoista etuuden osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi 

osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun 

johdosta tai vastikkeetta 

- yhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan osakepääomaa, vararahastoa tai 

ylikurssirahastoa alentamalla, kun varojen jako on tapahtunut osingosta 

menevän veron välttämiseksi. 

 

Veroviranomaisilla on ensisijainen näyttövelvollisuus peitellyn osingon 

olemassaolosta. Oikaisutoimenpiteinä yhtiön verotuksessa menetellään niin kuin 

olisi käytetty käypää hintaa ja osakkaan veronalaiseksi tuloksi luetaan käyvän ja 

                                                
1 Mattila, haastattelu 29.3.2000 
2 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
3 Järvenoja,1999, s.350  
4 VerMenL 29 § 
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käytetyn hinnan erotus. Luotettavan vertailuhinnan puuttuessa joudutaan käypä 

hinta arvioimaan muulla perusteella esim. yhtiölle aiheutuneisiin kustannuksiin 

perustuvan laskelman avulla. Osakkeenomistajan verotuksessa peitelty osinko 

verotetaan ansiotulona, hänelle myös myönnetään yhtiöveron hyvitys, mutta ei 

ansiotuloista määrättyjen verojen määrää suurempana.1 

 

Peitellystä osingosta voi syntyä harvoin epäilyjä liiketoiminnan jakautumisen 

yhteydessä. Lähinnä vain silloin, kun jakautumista käytetään VerMenL 29.2 ♣ :n 

tarkoittamalla tavalla osingosta menevän veron välttämiseksi.2 

Sarjatoimitilanteessa KHO 1999 T 3101 oli kyseessä tällainen tilanne. Epäily voi 

liittyä juuri niihin tilanteisiin, joissa vastaanottavan yhtiön omaisuutta myydään ja 

yhtiö puretaan. Muodollisesti tehdään jakautuminen, mutta tarkoituksena on jakaa 

voitot pääomatulona luovutusvoittoverojen muodossa. Kaijalaisen mukaan 

problematiikkaa liittyy siihen milloin katsotaan peiteltyä osingonjakoa syntyvän - 

jakautumisvuonna vaiko myöhemmin3. 

 

Immosen mukaan tapaukseen KHO 1999 T 3101 liittyvä veroseuraamus on 

yleensä vain se, että jakautumisen verokohteluun ei sovelleta jatkuvuutta. 

Osakkaan verotuksessa omistusaika laskettaisiin jakautumisesta eikä jakautuvan 

yhtiön osakkeiden saannosta.4 

 

                                                
1 Immonen, 1999, s. 290 ja Verohallinnon tiedote 13/1999: Peitelty osinko, s. 4-5  
2 Immonen, 12.4.2000 
3 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
4 Immonen, 12.4.2000 
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3.4. Vaihtoehtoja jakautumiselle 
 

Jakautuminen, yksittäisenä toimenpiteenä tai osana sarjatoimea, ei tarjoa 

jokaisessa tilanteessa parasta ratkaisua liiketoimintaosien hajauttamiseen. Myös 

verotuksessa tarvittava liiketaloudellinen syy rajoittaa jakautumisen 

toteuttamismahdollisuuksia.  

 

Tietyin rajoituksin voi liiketoimintasiirtoa ja yhtiöstä luopumista harkita 

vaihtoehtoina jakautumiselle. Liiketoimintasiirrossa on paljon samoja piirteitä kun 

jakautumisessa, vain käteisvastikkeen käyttö on kielletty ja yleisseuraannon 

luonne ei toteudu. Kaijalaisen mielestä monessa jakautumistapauksessa olisi 

järkevämpää toteuttaa liiketoimintasiirto, sillä veronkiertoepäilykset vähenisivät 

näin huomattavasti. Myös yhtiöt ovat huomanneet tämän, sillä 

liiketoimintasiirtojen määrä  on suurempi kuin jakautumisten.1 Jos jakautumisen 

tarkoituksena on myöhemmin liiketoimintaosuuden luovutus, on yhtiöstä 

luopuminen liiketoiminta- tai osakekaupalla harkitsemisen alainen vaihtoehto.  

 

 

3.4.1. Liiketoimintasiirto 
 

Liiketoimintasiirto on yritysjärjestely, jossa osakeyhtiö luovuttaa kaiken 

liiketoimintansa taikka yhteen tai useampaan liiketoimintansa osaan kohdistuvat 

varat toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön 

liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. EY:n yritysjärjestely direktiivissä puhutaan 

”varojensiirrosta”, josta liiketoimintasiirto on implementoitu Suomen 

lainsäädäntöön yhtäaikaisesti jakautumisen kanssa.2 

 

EVL 52 d §:n mukaan liiketoimintakokonaisuuden varoihin kohdistuvat velat sekä 

liiketoiminnan osaan kohdistuvat varaukset siirtyvät myös luovutuksen 

                                                
1 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
2 EVL 52 d § ja neuvoston direktiivi 90/434/ETY 
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yhteydessä vastaanottaville yhtiölle.1 Siirto voi tapahtua joko perustettavaan tai jo 

olemassa olevaan yhtiöön. Jos vastaanottava yhtiö on jo olemassa oleva, yhtiössä 

tapahtuu osakepääoman korotus ja siirtävä yhtiö suorittaa osakemerkinnän 

apporttisijoituksella. Mikäli liiketoiminta siirtyy vasta perustelulle osakeyhtiölle, 

osakepääoma katetaan siirtyvien varojen ja velkojen erotuksella. Käteisvastikkeen 

käyttö on kielletty EVL 52 d §:ssä, lisäksi varojen ja velkojen siirto on 

tapahduttava kirjanpidossa poistamatta olevista arvoista.2 

 

     Liiketoiminta 

              

  OSAKKAAT 

       Osakkeet 

 

Kuvio 11: Liiketoimintasiirto 

 

Liiketoimintasiirto on jakautumisen lailla jatkuvuuden periaatteelle rakentuva 

menettely. Se ei kuitenkaan ole yleisseuraanto, joten vastaanottava yhtiö ei peri 

siirtyvän yhtiön verotusasemaa. Jatkuvuus ei tällöin ulotu vahvistettuihin 

tappioihin, veroylijäämiin, osinkoylijäämiin eikä käyttämättömiin yhtiönveron 

hyvityksiin, jotka jäävät siirtävälle yhtiölle. Vastaanottava yhtiö voi kuitenkin 

jatkuvuuden periaatteen mukaisesti vähentää siirtyneestä omaisuudesta poistot 

sekä muut vähennyskelpoiset menot samalla tavalla, kuin siirtävän yhtiön 

verotuksessa olisi toimittu. Lisäksi jatkuvuus kattaa varat, varoihin kohdistuvat 

velat ja toimintoihin liittyvät varaukset.3  

 

                                                
1 Yleisvarauksia esim. siirto- ja investointivarauksia ei voi siirtää vastaanottavaan yhtiöön, vaan ne 
on tuloutettava siirtävässä yhtiössä, jos tämä ei jatka toimintaa. Malmlund, Tilintarkastus – 
Revision 2/1996, s. 135 
2 Verohallituksen yritysverotustiedote 1/1997, s. 5 Apporttiluovutuksessa liiketoimintaan 
kuuluvien omaisuus- ja velkaerien erotuksen, netto-omaisuuden, tulee olla positiivinen. 
Erotuksella maksetaan uusien osakkeiden merkintähinta. Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja 
Raitasuo, 1997, s. 229  Käytännössä on parempi siirtää liiketoiminta uuteen yhtiöön, sillä 
varainsiirtoverolain  43 §:n mukaan varainsiirtovero voidaan välttää kiinteistöjen ja 
arvopapereiden osalta vain, jos toimintaa jatkaa sitä varten perustettu uusi yhtiö. Immonen, 
Verotus 4/1997, s. 376 
3 Immonen, Verotus 4/1997, s. 374-375 

 
      A Oy 

 
       B Oy 
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Ongelmallisin alue liiketoimintasiirrossa on liiketoimintakokonaisuuden 

rajaaminen. Hallituksen esityksessä liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan 

yhtiön liiketoimintaan liittyviä varoja, velkoja ja muita velvoitteita, jotka 

organisatorisesti muodostavat itsenäisesti toimeen tulevan taloudellisen yksikön.1 

Liiketoiminnan osaa on kuitenkin hyvinkin hankala määritellä, mutta tämä on 

kuitenkin tehtävä, koska liiketoiminnan osaan kohdistuvia varoja ei voida eriyttää 

siirtämällä ne liiketoiminnan ulkopuolelle esimerkiksi hinnoiteltuna käypään 

arvoon. Verotuksessa joudutaan yksityiskohtaisesti arvioimaan liiketoiminnan 

jatkuvuuden mahdollisuuksia sekä tekemään erittelyjä siirtyviin ja siirron 

ulkopuolelle jääviin eriin. Immosen mielestä luontevammalta tuntuisi, että 

verovelvollinen itse arvioisi, millainen varallisuus ja velat turvaisivat 

liiketoiminnan kannattavan jatkumisen2. Kaijalaisen mukaan käytäntö on 

muotoutunut edellisen mielipiteen mukaiseksi3. 

 

Hallituksen esityksessä on mainittu esimerkkejä liiketoimintasiirron 

soveltuvuudesta eri järjestelyihin. Liiketoimintasiirto mahdollistaa 

monialayrityksen eri toimialojen siirtämisen omiksi yhtiöiksi, yhtiön tuotannon ja 

markkinoinnin eriyttämisen omiin yhtiöihin sekä tehdaslaitoksen siirtämisen 

varoineen, velkoineen ja muine vastuineen erilliseen yhtiöön. Siirto voidaan 

kohdistaa myös Euroopan yhteisön toisessa maassa olevan toimipaikan varoihin.4  

 

Yhden kiinteistön siirtämistä kiinteistöyhtiölle ei voida pitää EVL 52 d §:ssä 

tarkoitettuna liiketoimintasiirtona (KVL 101/1996). Koko konsernin 

kiinteistöhallinnan siirto on kuitenkin mahdollista toteuttaa liiketoimintasiirtona, 

mikäli kokonaisuus koostuu useista kiinteistöistä, joihin liittyy vielä mahdollisesti 

                                                
1 Käytännössä erillisyyttä arvioidaan  mm. toimintaa hoitavan henkilöstön ominaisuuksilla sekä 
asiakaskunnan ja tulojen määrällä sekä laadulla. Immonen, Verotus 4/1997, s. 375 
2 Siirrettävään omaisuuteen voidaan sisällyttää myös kohtuullinen määrä  rahoitusomaisuutta, joka 
on tarpeen toiminnan aloittamiseksi vastaanottavassa yhtiössä. KVL 80/1996 kohtuulliseksi 
määräksi on määritetty 1 kk tarvetta vastaava rahoitusomaisuus. Verohallituksen 
yritysverotustiedote 1/1997, s. 6 
3 Kaijalainen, haastattelu 23.03.2000 
4 HE 177/ 1995 vp 
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kiinteistönjalostustoimintaa.1 Yhden kiinteistön siirtäminen kiinteistöyhtiöön 

voidaan toteuttaa esim. jakautumisella. 

 

Liiketoimintasiirtoa voidaan harkita jakautumisen sijasta, jos tarkoituksena on 

esimerkiksi yrityskaupan toteutus. Liiketoimintasiirto voidaan toteuttaa ennen 

yrityskauppaa, jos ostaja on kiinnostunut vain osasta yhtiön liiketoimintaa. 

Jakautumisen jälkeen on vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajien pidettävä 

osakkeita hallussaan tietyn määräajan, mutta liiketoimintasiirrossa tällaista 

edellytystä ei ole.2 Liiketoimintasiirron jälkeisen osakekannan myynnin 

luovutushinnan saajana on siirtävä yhtiö, eikä siirtävän yhtiön osakkaat. Tässä 

mielessä tilanne on toinen eikä realisoi varoja suoraan siirtävän yhtiön 

osakkeenomistajille. 

 

Liiketoimintasiirrossa organisaatiorakennetta voidaan hajottaa konserniksi. Yhtiö 

voi siirtää liiketoiminnallisen kokonaisuutensa erilliseen yksikköön, josta tulee 

yhtiön tytäryhtiö. Jakautumisessa ei synny konsernia, sillä jakautuvista yhtiöistä 

tulee toistensa sisaryhtiöitä.3  Konsernin muodostaminen voi olla joissain 

tapauksissa järkevää, sillä esimerkiksi konserniavustusta voi silloin käyttää apuna 

tulontasauksessa. 

 

 

3.4.2.Yhtiöstä luopuminen 
 

Yhtiöstä luopuminen voidaan suorittaa liiketoiminta- tai osakekauppana. 

Liiketoimintakaupassa luovutuksen kohteena olevan yhtiön käyttö-, vaihto- ja 

rahoitusomaisuuden sekä liikearvon myynti verotetaan EVL:n mukaan.4 

Osakekaupan verotus määräytyy sen mukaan, kuuluvatko osakkeet myyjän 

liikeomaisuuteen vai TVL:n alaiseen tulolähteeseen. Osakekaupan luovutushinta 

                                                
1 Verohallituksen yritysverotustiedote 1/1997, s. 6 
2 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 229-230 
3 Malmlund, Tilintarkastus – Revision  2/1996, s. 134 Sisaryhtiö nimitystä voidaan käyttää, jos 
vastaanottavilla yhtiöillä  on osakkeenomistajana sama emoyhtiö eikä esim. luonnollinen henkilö. 
4 Järvenoja, 1999, s.216 Ks. lisää yrityskaupan verosuunnittelusta Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja 
Raitasuo, 1997, s. 257-285 
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realisoituu osakkaille, ei kaupan kohteena olevalle yhtiölle. Luonnollisen henkilön 

osakkeiden myynnin verotuksesta säädetään TVL 45-50 §. Jos osakeyhtiö omistaa 

osakkeet, luovutushinnan ja verotuksessa poistamattoman hankintamenon 

erotuksen verotuksesta säädetään EVL 4 ja 5 §:ssä ja EVL 7 §:ssä.  

 

Jakautumisesta ja liiketoimintasiirrosta on  enemmän ”hyötyä” kuin yhtiön 

luovutuksesta sellaisissa tilanteissa, joissa siirtyvä omaisuus sisältää paljon 

varallisuusveron alaista omaisuutta. Yhtiön myymisessä käytetyt käyvät arvot 

ovat korkeammat kuin kirjanpitoarvot. Mikäli liiketoimintakaupan kohteeseen 

kuuluu kiinteistö ja/tai arvopapereita on niiden luovutuksesta suoritettava 

varainsiirtoveroa.1  

 

Yhtiön liiketoiminnan myynti omalle yhtiölle tai yhtiöille, jossa myyvä yhtiö 

käyttää määräämisvaltaa, ja sen jälkeinen osuuden purkaminen saattaa aiheuttaa 

verotuksessa veronkiertopykälän soveltamisen. Jos osingonjaon vaihtoehtona 

käytetään edellisen tapaista yritysjärjestelyä, mielletään verosuunnittelu liian 

aggressiiviseksi.2  Edellisen järjestelyn varsinainen luonne vastaa jakautumisen 

yhteydessä kiellettyä sarjatoimea – jakautuminen ja tämän jälkeinen yhtiön 

purkaminen. 

 

Liiketoimintakauppa ei pääsääntöisesti ole myyjän kannalta verotuksellisesti 

edullista, mutta keskitetyssä yrityskokonaisuudessa se on helppo vaihtoehto. 

Hajautetussa yritysrakenteessa on yrityskokonaisuus ja sen osat parempi myydä 

osakekaupoilla. Osakkeiden myynti voi olla edullisempaa kuin osingonjako, jos 

luovutusvoittovero on pienempi kuin osingonjakoon liittyvä verorasitus.3 

 

 

                                                
1 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi ja Raitasuo, 1997, s. 229  Varainsiirtoveron suorittaja on 
luovutuksen saaja eli ostaja. Varainsiirtoverolaki  4 § 
2 Romppainen, Raunio, Kotiranta ja Ukkola, 1999, s. 77 ja 91-91 
3 Romppainen, Raunio, Kotiranta ja Ukkola, 1999, s. 79 
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4. Jakautumisen verovaikutukset Ruotsissa 
 

Oikeusvertailevaksi näkökohdaksi tutkimukseen on valittu Ruotsin uudistetun 

verolainsäädännön mukainen jakautuminen. Tutkimuksen tiedot pohjautuvat 

Ruotsin veroviranomaisten yritysjärjestelyjä koskevaan koulutusmateriaaliin ja 

niihin sopiviin lakiteksteihin. Myös ruotsalaisessa Skattenytt lehdessä ovat useat 

alan asiantuntijat käyneet vilkasta keskustelua uudesta lainmuutoksesta ja sen 

vaikutuksesta yhtiöiden jakautumisen verotukseen Ruotsissa.  

 

Ruotsissa tilinpäätöskäytäntö vastaa hyvin pitkälle pieniä yksityiskohtia lukuun 

ottamatta Suomen käytäntöä. Ruotsin kuten Suomenkin yritysverotus on sidottu 

kirjanpitoon, sillä verotettavan tulon laskeminen perustuu verovelvollisen 

kirjanpitoon. Ruotsi on myös melko pitkälle mukauttanut ja uudistanut 

kirjapitoansa EY:n direktiivien mukaisiksi.1 Perusperiaatteiltaan yhtenäisen 

yritysverotuksen takia Ruotsin ja Suomen jakautumista koskevan lainsäädännön 

vertaaminen toisiinsa on mahdollista. Suurimman vaikeuden vertailussa 

muodostaa Ruotsin jakautumista koskevan lainsäädännön tuoreus, jota ei vielä ole 

päästy soveltamaan käytännössä. 

 

 

4.1. Johdanto 

 

Ruotsin verolainsäädäntöön on implementoitu sama EY:n yritysjärjestelyjä 

koskeva direktiivi kun Suomessakin2. Ruotsin valtiopäivät tekivät päätöksen 

yritysjärjestelyjen verotuksen muuttamisesta syksyllä 1998. Lainmuutos on tullut 

voimaan vuoden 1999 ensimmäisenä päivänä.  

 

                                                
1 Räty ja Virkkunen, 1996 s. 130-164 
2 Ståhl toteaa artikkelissaan, että myös Ruotsin kansallisiin yritysjärjestelyihin tulee vaikuttamaan 
EY-oikeuden tulkinta asiasta.  Kansallisten lainsäätäjien ja laintulkitsijoiden tulee huomioida EU:n 
tavoitteet tulkitessaan säännöksiä. Ståhl, Skattenytt 12/1998 s. 817 
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Fuusiolaissa on säännökset Ruotsin kansallisista ja kansainvälisistä 

jakautumisista. Pääpiirteittäin jakautumisen säännökset ovat samat kuin 

sulautumista koskevat säännökset1. Jakautumista koskevia verotussäännöksiä ei 

vielä ole kuitenkaan sovellettu käytännössä, sillä vuonna 1999 tapahtunut yhtiön 

jakautuminen verotetaan vasta vuonna 2000.  

 

 

4.2. Jakautuminen 

 

 

4.2.1. Sääntely osakeyhtiölaissa 

 

Ruotsin osakeyhtiölainsäädäntö eli aktiebolagslagen (myöhemmin ABL) ei sisällä 

vielä erityistä säännöstä yhtiön jakautumisesta. Tällä hetkellä yhtiön jakautuminen 

on kuitenkin mahdollista ABL:n yleisten säännösten perusteella2. Ingrid Melbi 

arvioi yritysjärjestelyjä koskevassa artikkelissaan, että osakeyhtiölakikomitea 

tulee todennäköisesti ehdottamaan jakautumisen verosäännöksiä vastaavan 

lakiehdotuksen3. 

 

 

4.2.2. Sääntely fuusiolaissa 

 

Yhtiön jakautumisesta säännellään fuusiolaissa eli sulautumisen, jakautumisen ja 

liiketoimintasiirron verotuslaissa4. Fuusiolain 1 § sanotaan, että jos yhtiö toteuttaa 

fuusion, jakautumisen tai liiketoimintasiirron tämän lain edellytysten mukaan, 

voidaan yhtiölle myöntää lykkäys seuraavien lakien välittömästä verokohtelusta; 

laki kunnallisverotuksesta (KL), laki valtionverotuksesta (SIL), laki tappion 

                                                
1 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 61 
2 Halttu, haastattelu 12.4.2000 
3 Melbi, Skattenytt  12/1998 s. 814 
4 Lag ( 1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetsoverlåtelser 
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vähentämistä elinkeinotoiminnassa (AUL), laki korvausrahastoista, laki 

jaksottamisrahastosta, ja laki veronpalautuksista. 

 

Fuusiolain 2 §:ssä määritetään yhtiö, jolla tarkoitetaan ruotsalaista osakeyhtiötä, 

yhdistystä tai säästöpankkia tai sellainen ulkomaalainen yhtiö, jolla on kotipaikka 

toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Ulkomaalaisen vakuutusyhtiön yritysjärjestelystä ei 

säädetä tässä laissa. 

 

Fuusiolain 5 §:ssä määritetään jakautuminen: 

1. Yhtiön kaikki varat ja niihin kuuluvat velat  ja muut vastuut  siirtyvät kahdelle 

tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle 

2. Luovuttava yhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä. 

 

Fuusiolain 6 §:n mukaan jakautuminen tulee voimaan, kun luovuttava yhtiö on 

purkautunut. 

 

Sulautumisen ja jakautumisen edellytyksistä saada poikkeus välittömään 

verotukseen  säädetään yhteisesti 9 §:ssä: 

1. Luovuttava yhtiö on ollut verovelvollinen tuloistaan Ruotsissa ennen 

sulautumista tai jakautumista (tai ainakin osasta liiketoimintaa). Luovuttavan 

yhtiön on täytynyt konkreettisesti maksaa tuloistaan veroa Ruotsiin, eikä olla 

saanut poikkeuslupaa kaksoisverotuksen välttämisen vuoksi. 

2. Vastaanottavan yhtiön tulee olla verovelvollinen Ruotsiin sulautumisen tai 

jakautumisen jälkeen siitä liiketoiminnastaan, jonka luovuttava yhtiön siirsi. 

Tästä ei saa myöskään olla poikkeuslupaa kaksoisverotuksen välttämiseksi. 

3. Luovuttavan yhtiön verovuosi voi olla korkeintaan 18 kuukautta.  

4. Omistusosuuden tulee vastaanottavassa yhtiössä olla sama kuin luovuttavassa 

yhtiössä, käteisvastike maksetaan jakautumisessa luovuttavan yhtiön 

osakkaille, jos he eivät ole osakkaita vastaanottavassa yhtiössä (lunastus). 
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Fuusiolain 10 §:n mukaan, jos luovuttava yhtiö on asunto-osakeyhtiö, se voi 

jakautuva ja vastaanottava yhtiö saada lykkäyksen välittömään verotukseen  

valtion verotuksessa (SIL) vain siinä tapauksessa, että vastaanottava yhtiö on 

laissa rajatulla tavalla kiinteistö(asunto)yhdistys. Myöskään kauppayhtiö eli 

henkilöyhtiö ei voi säännöksien mukaan jakautua.1 

 

 

4.3. Verovaikutukset jakaantuvalle ja vastaanottavalle yhtiölle 

 

4.3.1. Fuusiolain mukainen sääntely 

 

Kinlundin ja Svensbyn kirjassa ”Skatte- och deklarationshandboken” esitellään 

jatkuvuuden periaate fuusion yhteydessä uuden fuusiolain mukaan. Ruotsin 

veroviranomaisten opetusmateriaalissa mainitaan, että pääpiirteittäin sulautumisen 

ja jakautumisen verokohtelu on yhtenäinen. Myös Marja-Riitta Halttu 

Haaparannan verotoimistosta vahvistaa, että jakautumiseen sovelletaan 

jatkuvuuden periaatetta.2  

 

Jatkuvuuden pääperiaatteen mukaa verotusta ei tapahdu luovuttavassa tai 

vastaanottavassa yhtiössä. Vastaanottavaa yhtiö perii luovuttavan yhtiön 

verotuksellisen aseman. Periaate sisältää Ruotsissa myös sen, että vastaanottavaa 

yhtiötä verotetaan siitä tulosta, jonka luovuttava yhtiö on ansainnut toiminnallaan 

viimeisen toimintavuoden aikana. Tämä pätee myös silloin, kun luovuttava yhtiö 

on tehnyt tappiota. Jatkuvuuden periaate sisältää myös sen, että vastaanottavan 

yhtiön saamat varat – omaisuus, varastot tai voittovarat - säilyvät vastaanottavalla 

                                                
1 Svensson, Skattenytt 9/1999 s. 496  Kauppayhtiö eli Handelsbolag on ruotsalainen versio 
henkilöyhtiöstä. Siinä kaksi tai useampi fyysinen henkilö laatii sopimuksen yhteisestä elinkeinon 
harjoittamisesta yhtiössä. Yhtiö rekisteröityy kaupparekisteriin (handelsregister). Kinlund ja 
Svensby, 1999 s. 511 
2 Kinlund ja Svensby, 1999 s. 493 ja Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av 
företag, January 1999 s. 67 ja Halttu, haastattelu 12.4.2000 
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yhtiöllä. Jos omaisuutta käytetään toisessa tulolähteessä vastaanottavassa yhtiössä, 

tulee verotuksessa suorittaa tämän omaisuuden kohdalla tulolähteensiirto.1  

 

Ruotsissa on jakautumista perusteltava liiketaloudellisella syyllä. Verotuksesta 

irrallisella syyllä on olennainen merkitys jakautumisen hyväksymisessä. Ruotsin 

veroviranomaisia on neuvottu olemaan ottamatta kovin tiukkaa linjaa 

liiketaloudellisen syyn hyväksymisessä.2 

 

Käteisvastikkeen anto on sallittu jakautumisen yhteydessä. Käteisvastikkeen 

tarkoituksena on kuitenkin vain lunastaa jakautumista vastustavat osakkaat pois 

luovuttavasta yhtiöstä.3 Käteisvastikkeen ylärajaa ei ole mainittu fuusiolaissa.  

 

Vastaanottava yhtiö saa luovuttavan yhtiön veroaseman silloin,  kun jakautuminen 

astuu voimaan, jos ei muuta tule esille fuusiolain 12-18 §:ssä. Vastaanottava yhtiö 

tulee myös verovelvolliseksi siitä liiketoiminnasta, jonka se sai jakautumisessa.4 

 

Erilaiset rahastot, veroylijäämät ja tappiot jaetaan vastaanottavien yhtiöiden 

kesken niihin jaetun nettovarallisuuksien mukaisessa suhteessa. Yhtiön 

nettovarallisuuden määrityksestä säädetään laissa luovutuksesta alihintaan 9 §.5  

 

Fuusiolain 12 § säädetään tilikauden poistoista. Edellytys kirjanpidon poistoihin 

verotuksessa muodostuu, jos vähennys vastaa kirjanpidossa tehtyä poistoa.6 

Fuusiolain 11 § määrää, että jakautumisessa ei saa syntyä voittoa tai tehdä 

lisäpoistoa omaisuudesta jakautumisen perusteella. Tähän on kuitenkin säädetty 

poikkeus. Jos omaisuuden tai muiden varojen kirjanpitoarvoja korotetaan 

vastaanottavassa yhtiössä jakautumisen yhteydessä, toisella tavalla kuin säädetään 

11 §:ssä, voi yhtiö tehdä verotuksessa poiston vain, jos ero tuloutetaan. Eron 

                                                
1  Kinlund ja Svensby, 1999 s. 493 
2 Halttu, haastattelu 12.4.2000 
3 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 63 
4 Lag (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 11 § 
5 Rahastot ovat verrattavissa suomalaisiin varausten luontaisiin eriin. Lag (1998:1603) om 
beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 18 § 
6 23 § KL 
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tuloutuksen tulee tapahtua jakautumisvuonna tai tulo jaetaan yhtä suuriin osiin 

verotusvuodelle ja sitä seuraaville kahdelle verovuodelle.1  

 

Varaston, saatavien ja muiden varojen kirjanpitoarvon tulee vastaanottavassa 

yhtiössä olla sama kuin luovuttavassa yhtiössä. Jos arvo on kuitenkin korkeampi,  

on ero tuloutettava. Tämä koskee myös jopa varastoon kuuluvia kiinteistöjä2  

 

Aikaisempien vuosien tappiosta säädetään 13 ja 14 §:ssä. Ruotsissa tehdään jako 

eri tulolähteisiin verotuksessa kuten Suomessakin. Jos tulolähteen tappio on tullut 

luovuttavalle yhtiölle jakautumisvuoden aikana, säädetään tämän tappion 

käsittelystä laissa elinkeinotulotappion vähennyksestä 7 §:ssä. 

Vähennyskelpoisina kuluina jakautumisessa hyväksytään jakautumisvastike ja 

muut menot, jotka ilmaistaan vastaanottavassa yhtiössä eri tavalla. Tämän kohdan 

määräyksiä ei  voida soveltaa, jos vastaanottavalla yhtiöllä on ennen jakautumista 

tiettyä määräysvaltaa luovuttavaan yhtiöön, joka määritellään käsittelystä laissa 

elinkeinotulotappion vähennyksestä 4 § kolmannessa kohdassa.3 Tietyllä 

määräysvallalla tarkoitetaan esim. emo- ja tytäryrityksen suhdetta4 

 

Fuusiolain 14 § säädetään aikaisempien tappioiden vähennysoikeudesta. 

Vastaanottava yhtiöllä on oikeus vähentää aikaisempien vuosien tappiot vasta 

kuudentena verovuonna jakautumisvuoden jälkeen.5 

 

Konserniavustuksen antamisesta jakautumisen jälkeen säädetään fuusiolain 15 

§:ssä. Konserniavustuksen antamisesta seuraa rajoituksia tappioiden 

vähennysoikeuteen. Pykälän 14 § säädökset eivät päde, jos konserniavustuksella 

pystytään vaikuttamaan verotukseen, joka käydään luovuttavan ja vastaanottavan 

yhtiön välillä.6 

                                                
1 Lag (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 12 § 
2 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 65 Jos 
siirtyvän omaisuus vaihtuu nopeasti ei markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välillä ole suurta eroa. 
Eri asia on tietenkin kiinteistöjen kohdalla.  Melbi, Skattenytt, 12/1998 s. 814 
3 Lag (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 13 § 
4 Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet 4 § 3 
5 Lag (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 14 § 
6 Lag (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 15 § 
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4.3.2. Arvonlisäverotus 

 

Ruotsin arvonlisäverolain mukaan, kun koko liiketoiminta tai osa siitä luovutetaan 

fuusion tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena vastaanottavalle yhtiölle, ei 

järjestely aiheuta muutoksia osapuolten arvonlisäverotukseen. Arvonlisäverolain 

edellytyksiin kuuluu, että vastaanottava yhtiö jatkaa arvonlisäverollista toimintaa 

jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Vastaanottava yhtiö saa luovutuksessa 

luovuttavan yhtiön arvonlisäveroa koskevat oikeudet ja velvollisuudet.1 

 

 

4.4. Verovaikutukset osakkeenomistajille 

 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien välittömän verotuksen siirtymistä koskevia 

säännöksiä sisältyy lakiin osuudenvaihdon verotuksesta (1998:1602) ja SIL:n 

neljänteen osaan2. Jotta osakkaiden verotuksessa voidaan soveltaa edellisiä 

säännöksiä, tulee olla selvää, että yhtiön jakautuminen on suoritettu fuusiolain 

edellytysten mukaan3. 

 

SIL 24 § 2 momentissa ja 1 osan 3 ja viimeisessä osan säännökset sopivat niille 

osakkaille, jotka lunastuttavat osuutensa luovuttavasta yhtiöstä. Ne 

osakkeidenomistajat, jotka ottavat vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osuuksia, 

verokohtelu tapahtuu osuudenvaihdon ja konsernin sisäisen osuuden luovutuksen 

mukaan. Jos osakkaat vaativat, heidän verotukseen voidaan soveltaa osuuksien 

vaihdon lain 2 §:ää. Muussa tapauksissa sovelletaan konsernin sisäisen osuuden 

luovutuksen verokohtelua. Jälkimmäistä sovelletaan myös, jos tapauksen 

edellytykset soveltuvat siihen paremmin, mitään valinnan vapautta näiden kahden 

lain välillä ei ole.4 

 

                                                
1 Kristoffersson, Skattenytt, 9/1999 s. 553 ja 563 
2 Lag (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetöverlåtelser 1 § 
3 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 66 
4 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 66 
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Laki osuudenvaihdosta 2 §:n mukaan vastaanottavan yhtiön katsotaan ostavan 

sellaisia osuuksia luovuttavasta yhtiöstä, joita se ei omista entuudestaan. Laki 

määrää 10 %:n maksimin käteisvastikkeelle, joka lasketaan osuuden 

nimellisarvosta. Jos tämän lain edellytykset täyttyvät myönnetään myyjälle 

vaatimuksesta lykkäys välittömään kunnalliseen ja valtionverotukseen.1 Vain 

käteisvastikkeesta seuraa välitön verotus. 

 

EY:n direktiivissä on säädetty roll- over - tekniikasta, jota käytetään 

yritysjärjestelyissä. Tässä tekniikassa luovuttavan ja vastaanottavan yhtiön 

osakkeiden välillä vallitsee arvosymmetria ja verotus lykkääntyy seuraavaan 

toimenpiteeseen. Ruotsissa käytetään toista tekniikkaa – lykkäystekniikkaa. 

Järjestelyistä aiheutuneita voitot verotetaan myöhemmin eli suoritettaessa 

seuraava toimenpide yrityksen muovaamiseksi, sitä koskevien lakien mukaisesti.2 

 

Vastaanottavan yhtiön omistamien osuuksien keskinäinen järjestys muuttuu 

osakkeiden vaihdon seurauksena. Ennen ja jälkeen osuuksien vaihtoa hankitut 

samankaltaiset osakkeet/osuudet kuin nyt vastaanotetut osuudet muodostavat 

erilaisen etuoikeusjärjestyksen myytäessä osuuksia myöhemmin pois yhtiöstä. 

Järjestys muodostuu seuraavanlaiseksi: 3 

1. vanhat osuudet 

2. vastaanotettu osuudet (jakautuminen) 

3. uudet osuudet. 

 

Myös keskiarvomenetelmällä suoritettu hankintamenon arvon määritys laskelma 

luokittelee osakkeet eriarvoisiksi yhtiön jo omistettujen osuuksien kanssa. Jos 

vastaanotettujen osuuksien hankintamenon arvo jaetaan myöhemmin esim. splitin 

tai muun syyn takia pienempiin osiin, nämä uudet pienet osuudet nähdään 

edelleen samaan aikaan hankituiksi kuin vastaanotetut osuudet.4 

                                                
1 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattning vid andelsbyten 1-3 § 
2 Ståhlin mielestä Ruotsin käyttämä tekniikka suojaa yhtä lailla Ruotsin valtiota verojen  
”hävittämiseltä ”kuin roll – over -  tekniikkakin. Ståhl, Skattenytt 12/1998 s. 819 
3 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattning vid andelsbyten 14 § 
4 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattning vid andelsbyten 15-16 § 
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4.5. Veronkiertosäännökset 

 

Ruotsin lainsäädäntöön on säädetty uusi laki yritysjärjestely säännösten kanssa- 

Laki alihintaan luovutuksen verottamisesta. Tässä laissa on määräyksiä siitä, 

miten alihintaan voi luovuttaa ilman muun verotuksen seuraamuksia. Tämä laki 

on yritysjärjestelyjen yhteydessä lisännyt mahdollisuuksia suorittaa järjestely 

ilman veronkiertoepäilyksiä. Lain tarkoituksena on kuitenkin estää aiheettomalta 

veroedulta etukäteen. Lakia sovelletaan vain sellaisiin tapauksiin, joissa fuusiolain 

säännöksiä on rikottu. Ristiriitaa lakien välillä ei ole, sillä ensisijaisesti 

sovelletaan  fuusiolain säännöksiä.1 Tjernberg ennustaa artikkelissaan, että 

käytäntö tulee osoittamaan tarvitaanko lisäksi vielä uutta lainsäädäntöä estämään 

veronkierto yritysjärjestelyjen yhteydessä. Helpompaa olisi ehkä ollut säätää 

yleinen veronkiertoa koskeva säännös, koska verovelvollisten ja heidän 

neuvonantajiensa mielikuvitusta veroasioissa ei voi ennustaa2. Marja-Riitta Halttu 

kertoi, että Ruotsin veroviranomaisten koulutuspäivillä selvisi, että ilmeisesti lakia 

alihintaan luovutuksen verottamisesta ei tulla soveltamaan tulevissa 

jakautumisissa3. 

 

Alihintalain takana on ajatus, että yritysjärjestelyissä ei pitäisi syntyä mitään 

perusteetonta veroetua (otillbörlig skatteförmån). Mitään tarkkoja ohjeita siitä 

mikä on veronkiertoa ei ole säädetty. Hallituksen esityksen mukaan 

verovelvollisen tarkoituksena on saada perusteetonta verohyötyä ja alihintalain 

edellytykset täyttyvät, tulee seuraamukset tapahtua alihintalain mukaan eikä SIL:n 

mukaan.4 Alihinta lain seuraamukset eivät ole kovin ankaria. Omaisuuden 

luovutuksessa luovutushintana pidetään omaisuuden verotusarvoa sekä 

luovuttajan, että vastaanottajan verotuksessa5.  

 

                                                
1 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 11 Rydin ja 
Nilsson, 9/1999 s. 474 
2 Tjernberg, Skattenytt, 9/1999 s. 499 
3 Halttu, haastattelu 17.4.2000 
4 Skattemyndighetens utbildingsmaterial; Omstrukturering av företag, January 1999 s. 14-15 ja 
prop. 1998/ 99:15 s. 147 
5 Lag (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris 1§ 
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Ruotsissa on säädetty myös yleinen laki veropaosta, jota sovelletaan 

kunnallistulolakiin, SIL:iin ja varallisuusverolakiin. Lakia sovelletaan,  jos:1 

1. oikeustoimi yksin tai yhdessä toisen oikeustoimen kanssa aiheuttaa 

perusteetonta etua verovelvolliselle 

2. verovelvollinen vaikuttaa välittömästi tai välillisesti oikeustoimeen 

3. veroetu on olosuhteisiin nähden perusteeton 

4.  verotus tapahtuu lain pyrkimystä vastaan.  

 

Lain veropaosta mukaan verotuspäätös tehdään kuin oikeustoimeen ei olisi ikinä 

ryhdytty tai verotetaan läheisimmän menettelyn mukaisesti.2 Laissa alahintaan 

luovutuksesta sanotaan, että jos tämän lain edellytykset eivät täyty suoritetaan 

verotus niin kuin verovelvollinen olisi käyttänyt ”myymisessä” markkinahintaa. 

Laki alihintaan luovutuksesta ja laki veropaosta eivät näin ole ristiriidassa 

keskenään. Lain alihintaan soveltamisessa ei  ole olemassa vielä säännöksiä siitä, 

mikä osakkeenomistajan verotus suoritetaan tai mikä vastaanottajan 

hankintamenoksi muodostuu, jos luovuttajan verotuksessa käytetään 

markkinahintaa.3 

 

 

                                                
1 Lag (1995:575) mot skatteflykt 1 § 
2 Lag (1995:575) mot skatteflykt 2-3 § 
3 Lag (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris 1§ 
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5. Vertailu 

 

5.1. Vertailun esikysymykset 

 

Vertailussa selvitetään: 

- Miten Suomen ja Ruotsin EY:n direktiiveihin perustuvat jakautumista 

koskevat verolainsäädännöt eroavat toisistaan?  

- Mikä on liiketaloudellisten syiden painotus Ruotsin verolainsäädännössä?   

- Onko maiden välillä suuria eroja jakautumisen suunnittelun vapaudessa 

verotuksen näkökulmasta?  

 

 

5.2. Vertailu 

 

Vaikka Suomen ja Ruotsin jakautumista koskeva lainsäädäntö perustuu EY:n 

yritysjärjestely direktiiviin, on implementoinnissa kansalliseen lainsäädäntöön 

tapahtunut muutoksia sisällössä. Pääsääntöisesti Suomen verolainsäädännön 

yritysjärjestelysäännökset ovat rakennettu hyvin pitkälle samanlaiseksi kuin 

yritysjärjestelydirektiivi edellyttää. Ruotsin verolainsäädännössä on muutama 

suurempi ero. 

 

 

5.2.1. Vaikutukset jakaantuvalle ja vastaanottavalle yhtiölle 

 

Ruotsissa verolainsäädäntö tuntee myös jatkuvuuden periaatteen. Tarkoituksena 

on, että jakautumisella ole veroseuraamuksia. Yhtiön jakautuessa, sen varat, velat 

ja vastuut siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle. Laki sallii 

siis vain täydellisen jakautumisen kuten verolaki Suomessakin. Vastaanottavat 
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yhtiöt ”perivät” jakautuvan yhtiön veroaseman jakautuvan yhtiön purkautuessa 

selvitysmenettelyttä.  

 

Jakautumisen perustelu liiketaloudellisella syyllä näyttää olevan yhtä tärkeää 

Ruotsissa kuin Suomessakin. Mitään rajanvetoa hyväksyttävän ja ei-

hyväksyttävän syyn välille ei ole mahdollista tehdä ennen käytännön kokemusta 

jakautumisista Ruotsissa. 

 

Ruotsalaisessa verolainsäädännössä on eroa Suomen verolainsäädäntöön 

kuitenkin siinä, että vastaanottava yhtiö on verovastuussa jakautuvan yhtiön ennen 

jakautumista olevasta toiminnasta. Jakautuvaa yhtiötä ei siis veroteta erikseen 

ennen jakautumista tapahtuneesta toiminnasta, vaan vastaanottava yhtiö ottaa 

toiminnan vastuulleen. Vastaanottava yhtiö on verovelvollinen jakautuvan yhtiön 

jakautumisvuoden tuloista, kunnes yhteinen verovuosi päättyy korkeintaan 18 kk 

jakautuvan yhtiön verovuoden alusta.  

 

Fuusiolaissa ei myöskään edellytetä, että vastaanottavat yhtiöt ovat uusia. Tätä ns. 

hankinnalla tapahtuvan jakautumisen Suomen EVL, mutta ei OYL, sallii. On 

mahdollista, että Ruotsissa vielä tehdään rajoituksia ABL:ään, mutta tämän hetken 

tilanne sallii suuremman joustokohdan jakautumisen toteuttamiseen kuin Suomen 

verolainsäädäntö.1 

 

Kummassakin lainsäädännössä on kyse pelkästään kotimaisten yhteisöjen 

jakautumisesta. Henkilöyhtiöt eivät voi jakautua. Ruotsissa asunto-osakeyhtiöiden 

jakautumista on rajoitettu. Suomessa asunto-osakeyhtiöiden jakautumista ei 

sallita. 

 

Omistusosuuksien suhde ei saa muuttua kummankaan verolainsäädännön 

mukaisissa jakautumisissa. Ruotsissa käteisvastike on pääsääntöisesti tarkoitettu 

vain osakkaiden lunastusta varten ja sille ei ole säädetty ylärajaa. Muusta kuin 

lunastusvastikkeesta ei ole säädetty fuusiolaissa. Käteisvastikkeesta ja sen 

                                                
1 Halttu, haastattelu 20.06.2000 
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ylärajasta, joka on myös korkeintaan 10 %  osuuden nimellisarvosta, säädetään 

kuitenkin erikseen osakkeenomistajia koskevassa verolainsäädännössä. Ilmeisesti 

laintulkitsijoiden ratkaisut tulevat muovaamaan käytäntöä tässä asiassa samalla 

tavalla Ruotsissa niin kuin Suomessakin. On mahdollista, että asiassa tulee 

vallitsemaan rajoittavampi kanta kuin Suomessa. Rajoittava kanta 

käteisvastikkeen annossa pienentäisi verovelvollisen suunnittelun vapautta 

Ruotsissa.  

 

Tappiot, veroylijäämät ja erilaiset rahastot (varausten luonteiset järjestelyt) jaetaan 

vastaanottavien yhtiöiden kesken niihin jaetun nettovarallisuuksien mukaisessa 

suhteessa kummassakin maassa. Myös arvonlisäveroseuraamukset ovat 

samanlaiset kummassakin vertailukohteena olevissa maissa. Jakautuminen ei 

aiheuta muutoksia osapuolten arvonlisäverotukseen.  

 

Ruotsissa on mahdollista rajoitetusti kirjata omaisuus korkeampaan arvoon kuin 

kirjanpitoarvo vastaanottavassa yhtiössä. Suomessa tämä ei ole mahdollista, sillä 

se olisi myös ristiriidassa tasejatkuvuuden kanssa.  

 
 

5.2.2. Vaikutukset osakkeenomistajille 
 

Suurin ero maiden jakautumista koskevassa verokohtelussa liittyy osakkaiden 

verotukseen. Jakautuvan yhtiön osakkaiden verotuksesta Ruotsissa säädettiin 

laissa osakkeiden vaihdosta. Laissa osakkeiden vaihdosta käytetään ns. lykkäys- 

tekniikkaa, jolla osakkeenomistaja ”välttää” verotuksen. Lain mukaan varoja ja 

muita vastuita voi siirtää vastaanottavaan yhtiöön niiden markkina-arvossaan, 

voitot verotetaan myöhemmin, kun seuraava toimenpide yhtiön muokkaamiseksi 

tapahtuu eli voitto realisoituu. Suomessa käytetään jakautumisessa roll over – 

menetelmää, jolloin kirjanpitoarvon siirtyvät samoina luovuttavasta yhtiöstä 

vastaanottavaan yhtiöön. Tällöin jakautumisessa ei synny voittoa tai tappiota.  
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Roll over –tekniikan ja lykkäystekniikan eroista on käyty kiivasta keskustelua 

Skattenytt- lehden artikkeleissa. Ståhl on sitä mieltä, että lykkäystekniikka johtaa 

samaan lopputulokseen kuin roll over- tekniikkakin, joten se ole ristiriidassa EY:n 

direktiivin kanssa. Hänen mielestään ei ole merkitystä tekniikalla, jos lopputulos 

on sama eli verotukselta vältytään.1 Friman on kirjoittanut vastineen, jossa hän 

ihmettelee minkälainen on sellainen verotus, joka lykkää verotuksen myöhempään 

ajankohtaan? Hänen mielestään lykkäystekniikka ei johda kaikissa tilanteissa 

samaan lopputulokseen kuin roll over- tekniikka ja näin EY:n säännösten 

verovapaus ei toteudu. Hänen mielestään niin kauan kun osakkeiden vaihdossa 

toteutetaan lykkäystekniikkaa ja verotus lykkääntyy myöhemmäksi ei Ruotsin 

fuusiosäännökset ole yhteensopivia direktiivin kanssa2. 

 

Osakkeiden hankinta-aika määräytyy Ruotsissa toisella tavalla kuin Suomessa.  

Ruotsissa vastaanotetut osakkeet eivät ole samanarvoisia kuin aikaisemmin 

hankitut osakkeet/osuudet. Osakkeiden keskinäinen järjestys; vanhat osakkeet, 

jakautumisessa vastaanotetut osakkeet ja uudet osakkeet. Suomessa jakautuvan 

yhtiön osakkeenomistajien verotuksessa osakkeiden vaihtamista vastaanottaviin 

yhtiöiden osakkeisiin ei pidetä osakkeiden luovutuksena. Vastaanottavan yhtiön 

osakkeiden hankinta-aika lasketaan jakautuvan yhtiön osakkeiden alkuperäisestä 

hankinnasta.  

 

 

5.2.3. Veronkiertosäännökset 

 

Suomessa veronkierto jakautumisen yhteydessä pyritään estämään EVL 52 g §:n 

säännöksellä, jossa säädetään, että jakautumissäännöksiä ei sovelleta, jos on 

ilmeistä, että järjestelyn yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on ollut 

veron kiertäminen verotuksen välttäminen. Säännös perustuu myös EY:n 

direktiiviin, jonka tarkoituksena on estää/ ennaltaehkäistä veronkierto 

yritysjärjestelyissä. 

                                                
1 Ståhl, Skattenytt 12/1998, s. 819 
2 Friman, Skattenytt 7-8/1999, s. 441-445 
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Ruotsissa ei yritysjärjestelyjä koskevaan lakiuudistukseen ole sisällytetty samaa 

veronkiertodirektiiviä. Laki uudistukseen säädettiin laki alihintaan luovutuksen 

verottamisesta, jonka tarkoituksena on estää veronkierto etukäteen, mutta 

epäilystä sen käytännön toimivuudesta on ilmennyt. Lain tarkoituksena on estää 

perusteettoman veroedun saaminen, mutta käytäntöä  lain soveltamisesta ei vielä 

ole. Tjernbergin mielestä olisi ehkä ollut parempi säätää yleinen veronkiertoa 

koskeva säännös, koska verovelvollisten ja heidän neuvonantajiensa 

mielikuvitusta veroasioissa ei voi ennustaa1. 

 

 

5.3. Yhteenveto 
 

Vertailun tuloksena selvisi, että Suomi on implementoinut EY:n jakautumista 

koskevan direktiivin täydellisempänä kuin Ruotsi omaan kansalliseen 

lainsäädäntöönsä. Suomessa on jakautumissäännös vastaa melkein sanatarkasti 

EY:n direktiiviä ja veronkiertosäännös on myös direktiivin mukainen. Ruotsissa 

on myös pyritty luomaan direktiivin hengen mukainen jatkuvuusperiaatteille 

perustuva liiketoiminnan jakautumismenettely. Ruotsin fuusiolain ja Euroopan 

yhteisön direktiivin välillä on kuitenkin  yksi iso ristiriitakohta - siirtohinnoittelu. 

Ruotsissa on verovelvollisen suunnittelun vapauteen jakautumisen yhteydessä 

annettu enemmän mahdollisuuksia kuin Suomessa. Esimerkiksi omaisuuden 

siirtohinnoittelussa voidaan käyttää käypiä arvoja ja ns. hankinnalla tapahtuva 

jakautuminen on mahdollista. Veronkiertosäännösten soveltaminen tulee varmasti 

olemaan tärkeä kysymys, kun myöhemmin arvioidaan jakautumisen 

verotuksellisia hyötyjä tai haittoja Ruotsissa. Suomessa on veronkiertosäännösten 

soveltamiseen otettu tiukka linja, jotta perusteetonta verohyötyä ei jakautumisesta 

syntyisi. 

                                                
1 Tjernberg, Skattenytt, 9/1999 s. 499 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
 

6.1. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli toimintoanalyyttisen tutkimusotteen avulla 

selvittää, saavutetaanko liiketoiminnan jakautumisella verotuksessa hyötyä ja 

missä tilanteissa. Tutkimuksen alatavoitteena tutkittiin, löytyykö liiketoiminnan 

jakautumisessa sellaisia joustokohtia, joissa verovelvollinen voi itse vaikuttaa 

omaan verokohteluunsa. Alatavoitteena selvitettiin myös veroviranomaisten 

hyväksymät laintulkinnat vastaanottavien yhtiöiden rakenteiden muokkaamisessa. 

Lisäksi vertailtiin Suomen ja Ruotsin liiketoiminnan jakautumista koskevaa 

verolainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. 

 

Tutkimuksessa on liiketoiminnan jakautumisen verovaikutukset käsitelty 

jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden sekä niiden osakkeenomistajien kannalta. 

Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty EVL:n vastaisen jakautumisen 

verovaikutukset ja esitelty vaihtoehtoja liiketoiminnan jakautumiselle. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että välitöntä verohyötyä jakautuvalle ja 

vastaanottaville yhtiöille tai niiden osakkeenomistajille ei liiketoiminnan 

jakautumisella voida saavuttaa. Järjestelyn etuihin liittyy verotuksen 

lykkääntyminen myöhempään ajankohtaan, kun vastaanottavien yhtiöiden 

osakkeet luovutetaan eteenpäin.  

 

Jakautumisen verovaikutuksia voidaan tarkastella myös pitemmällä ajanjaksolla. 

Jakautumisesta voi olla verohyötyä osakkeenomistajille tapauksissa, joissa yhtiön 

varallisuus ja yritystoiminta erotetaan toisistansa. Varallisuudella tarkoitetaan 

esim. kiinteistöä tai muuta omaisuutta. Jakautumisen jälkeen yritystoiminnan 

jatkaminen ei muodosta riskiä omaisuudelle. Osinkojen nostaminen sijoitus- tai 

kiinteistöyhtiöstä voi olla edullista VVL:n ja LOAVMp:n mukaan laskettavan 

suuren nettovarallisuuden takia. Jos osakkeenomistaja päättää myöhemmin luopua 
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sijoitus- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden omistuksesta, varat siirtyvät suoraan 

osakkeenomistajalle. Tämän hetken lainsäädännön mukaan yhtiön myynnin 

luovutusvoittoa verotetaan pääomatuloverokannan mukaan. Jatkotoimenpiteillä ei 

kuitenkaan saa olla välitöntä yhteyttä jakautumiseen. Myös kiinteistöyhtiön 

osakkeista maksettava varainsiirtovero on pienempi kuin suoraomisteisen 

kiinteistön varainsiirtovero. 

 

Jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenon voi poikkeustapauksissa jakaa 

osakkeiden käypien arvojen suhteessa vastaanottaville yhtiöille. Käypien arvojen 

suhteessa tapahtuva hankintamenon jakaminen voi aiheuttaa jakautumisen 

jälkeisessä osakkeiden voitollisessa luovutuksessa verohyötyä 

osakkeenomistajille. Osakkeiden luovutusvoittoverotuksessa luovutushinnasta 

vähennetään verotuksessa poistamaton hankintameno. Ero on verotettavaa tuloa. 

Osakkeenomistaja hyötyy osakkeiden luovutusvoittoverotuksessa, jos aiemmin 

käypien arvojen suhteen perusteella määritetty osakkeiden hankintameno on 

suurempi kuin nettovarallisuuden perusteella määritetty hankintameno olisi ollut. 

Lisäksi edellytyksenä on, että osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vähentää 

osakkeiden luovutuksessa 50% hankintameno-olettamaa luovutushinnasta tai 

hankintameno-olettama on käyvän arvon perusteella määritettyä osakkeiden 

hankintamenoa pienempi.  

 

Muut jakautumistapaukset, joissa on mahdollista saavuttaa verohyötyä, liikkuvat 

sallitun verosuunnittelun ja kielletyn veronkierron välimaastossa. 

Tapauskohtaisesti on selvitettävä kumpaan ryhmään jakautuminen kuuluu. 

Esimerkiksi peräkkäisillä yritysjärjestelyillä eli sarjatoimilla voi olla mahdollista 

saavuttaa verohyötyä. Jakautumisen jälkeen suoritettavaan vastaanottavan yhtiön 

purkamiseen tai osakkeiden myyntiin veroviranomaiset suhtautuvat usein 

varauksellisesti, koska tällöin osakkeenomistajien verokohtelu voi huojentua 

perusteetta.  
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EVL:n mukaisen liiketoiminnan jakautumisen edellytyksenä on hyväksyttävien 

liiketaloudellisten syiden esittäminen järjestelyn perusteena. Liiketaloudelliset 

syyt ovat todellakin oltava taustalla, jotta jakautumisesta olisi kaikissa tapauksissa 

taloudellista hyötyä jakautuvalle ja vastaanottaville yhtiöille sekä niiden 

osakkeenomistajille. Jakautuminen on aikaa vievä prosessi, jossa asiantuntijoiden 

käyttäminen kokonaisuuden suunnittelussa on kallista. Myös yhtiön 

jakaantumisesta aiheutuneet käytännön järjestelykustannukset voivat nousta 

korkealle. Kustannukset voidaan kattaa vain liiketaloudellisesti kannattavammilla 

yhtiörakenteilla. 

 

Jakautumisen verosuunnittelussa tulee huomioida, että vaikka kyseessä olisi 

yksinkertainen ja selkeästi EVL:n mukainen järjestely, on eri vaihtoehtoja 

pääomarakenteen hajauttamisen toteuttamisessa. Esimerkiksi 

jakautumisvastikkeen ja erilajisten osakkeiden jakamisella osakkeenomistajille 

voidaan jakautumisessa toteuttaa suunnittelun vapautta. Myös varojan ja velkojen 

jako vastaanottaville yhtiöille voidaan toteuttaa innovatiivisesti ja yksilöllisesti 

hyvien perustelujen avulla. Käytännössä veroviranomaiset ovat tulkinneet EVL:n 

säännöksiä melko tiukasti, jolloin jakautumisessa verosuunnittelun vapaus on 

pieni. Selvää kuitenkin lienee, että jakautumisen toteuttamisessa ja sen 

lopputuloksissa erottuvat ne, jotka ovat osanneet tulkita lakia ja ne, jotka eivät ole 

löytäneet laissa olevia harvoja joustokohtia.  

 

Tutkimuksessa olisi saavutettu enemmän tarkempaa tietoa liiketoiminnan 

jakautumisen verohyödyistä, jos olisi rakennettu malliesimerkki lukuineen ja 

tämän pohjalta laskettu eri liiketoiminnan jakautumisen vaihtoehtojen 

verokohtelua. Malliesimerkin luomisesta luovuttiin tutkimuksen laajuuden ja 

ajankäytön hallinnan takia. 

 

Ruotsin verolainsäädännön jakautumista koskevat säännökset ovat pääpiirteiltään 

samat kuin Suomessa. Ruotsissa liiketoiminnan jakautumista koskevat säädökset 

mahdollistavat kuitenkin suuremman verosuunnittelun vapauden verovelvolliselle 

kuin Suomessa. Ruotsin verolainsäädäntö sallii omaisuuden siirtohinnoittelun 
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käypään hintaan ja hankinnalla tapahtuva jakautuminen on mahdollista. Vertailun 

tulokseen tulee suhtautua varauksella, sillä todellista käytäntöä jakautumista 

koskevien ruotsalaisten verolakien soveltamisesta ei vielä ole. Myös jakautumista 

koskeva veronkiertolainsäädäntö on vielä kehitysasteella. 

 

 

6.2. Lopuksi 

 
Tutkimuksen aihe – liiketoiminnan jakautumisen verotus – on hyvin 

ajankohtainen suomalaisessa elinkeinoelämässä. Varsinkin yritysjärjestelyjen 

suunnittelijat ja yritysjärjestelyjä arvioivat veroviranomaiset ovat osoittaneet 

kiinnostuksensa liiketoiminnan jakautumisen verotusta kohtaan. Tutkimuksen 

aiheesta tai osasta siitä syntyisi hyvä alkuasetelma lisensiaatin työlle.  

 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi parempi, että tutkimuksen tekijä on tutustunut 

liiketoiminnan jakautumisen käytännön toteuttamiseen. Myös eri 

jakautumistilanteiden verotusta koskevat laskelmat olisivat hyvä lähtökohta 

tutkimuksen syventämiselle. Liiketoiminnan jakautumisen verokohtelun käytäntö 

ei ole vielä vakiintunut, jolloin muutoksia tämän hetken käytäntöön saattaa syntyä 

lyhyelläkin aikavälillä. Jakautumisen verokohtelun muutosten jatkuva seuranta 

olisi myös tärkeää, jotta voitaisiin ymmärtää siinä tapahtuvan kehityksen suunta. 

 

Jatkotutkimuksen kohteeksi voitaisiin rajata pelkästään sarjatoimien toteuttaminen 

ja verosuunnittelu. Tämä aihepiiri on kiinnostava nimenomaan sen vuoksi, että 

liiketoiminnan eri järjestelyjen suurimmat hyödyt yhtiölle ja sen 

osakkeenomistajille näytetään saavutettavan peräkkäisillä yritysjärjestelyillä. 

Tällä hetkellä käytäntöä sarjatoimien arvioimiseen on vähän, mutta 3-5 vuoden 

päästä epävarmuus sarjatoimien toteuttamisessa on vähentynyt ja niiden 

lukumäärä on kasvanut. Myös veronkiertosäännösten soveltamista jakautumisen 

yhteydessä on mahdollista tutkia tarkemmin muutaman vuoden päästä, kun 

käytäntö on muovautunut säännöllisemmäksi. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1. Puolistrukturoitujen haastattelujen kysymyksiä 

 

- Osittaisen jakautumisen verokohtelu? 

- Ovatko sarjatoimet kirjallisuuskysymys vai reaalinen ongelma? 

- Veronkiertolainsäädännön vaikutus jakautumisen toteuttamiseen? 

- Veronkiertolainsäädännön vaikutus sarjatoimen toteuttamiseen? 

- Verotuksessa hyväksyttävät liiketaloudelliset syyt? 

- Käteisvastikkeen käyttö jakautumisen yhteydessä? 

- Erilajisten osakkeiden anto osakkeiden omistajille jakautumisen yhteydessä? 

- Varojen, velkojen ja vastuiden jako vastaanottavien yhtiöiden kesken? 

- Muutokset jakautuvan yhtiön nettovarallisuudessa? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


