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tulkintasuosituksen antaminen tutkimusongelman ratkaisemiseksi on haastavaa, kos-

ka jokaisen yrityksen tarpeet kiinteistön omistamiseen vaihtelevat liiketoiminnan olo-

suhteiden mukaisesti. Toisaalta konsernirakenteen synnyttämistä emoyhtiön ja kiin-

teistöyhtiön välille voidaan perustella esimerkiksi osinkotulon verotehokkaalla kana-
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The main goal of this Master’s Thesis is to find out the arguments why the ownership 

of the real estate is reasonable to arrange through a group structure by owning the 

real estate through a real estate company. This research focuses to analyze the in-

come tax consequences of the parent company which owns the real estate company. 

The Master’s Thesis is limited solely to Finnish law and the research method is legal 

dogmatics. In addition, the research belongs to the field of tax law. Since the provi-

sions of tax law are interpret according to its wording, the tax laws in force will be giv-

en a great importance in the research. However, the rulings of the Supreme Adminis-

trative Court and the legal literature are exploited in the research as well, in relation to 

the questions which are open to interpretation.  

 



 

 

Based on the facts found out in the research, the result of this research shows that it 

is challenging to recommend any individual interpretation to the research problem as 

the needs of each enterprise varies based on the circumstances of the conducted 

business activities. However, setting up the group structure between the parent com-

pany and the real estate company can be argumented for example by the tax efficient 

repatriation of the dividend from the real estate company to the parent company and 

by reducing the effective tax rate of the whole group by granting an intra-group loan. 

Furthermore, from the perspective of the parent company, the relevance of the in-

come source is highlighted when the shares of the real estate company are disposed. 

A tax free disposal of the fixed asset shares is dependant on whether the provisions 

of the business income tax act are applicable or not. The income source also affects 

to the tax treatment of the capital losses in relation to the disposal of the shares of the 

real estate company. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman lähtökohdat 

Viime aikoina on uutisoitu esimerkiksi siitä, miten kuntien omistamat kiinteistöt ovat 

tyhjillään ja se aiheuttaa ongelmia kunnan taloudenpitoon. Kunnat pyrkivät ratkaise-

maan kiinteistöjen omistamiseen ja tyhjäkäyttöön liittyvät ongelmat esimerkiksi myy-

mällä ne sijoittajille tai muille tahoille. (Yle, 8.1.2015) Myös yritystoiminnassa kiinteis-

töjen omistuksen optimaalinen järjestäminen synnyttää suunnittelutarpeita oikean 

omistusrakenteen valitsemisessa niin liiketoiminnan tarpeiden kannalta, mutta myös 

verotuksen näkökulmasta. Toisaalta kiinteistöomistuksen aiheuttama taseen raskaus 

voi olla yritysten johdon huomion kohteena viimeistään siinä vaiheessa, kun yritystoi-

minnasta halutaan kokonaan luopua. Tämän vuoksi yritysten tuleekin kiinnittää huo-

miota myös kiinteistöomistuksen toteuttamistapaan. Esimerkiksi viime syksynä Kes-

koa koskevassa uutisoinnissa kerrottiin Keskon harkitsevan luopumista Anttila Oy:stä 

sekä toimitilojensa myymistä kiinteistörahastolle. (Yle, 22.10.2014) Alkuvuodesta 

MTV3 uutisoi 10.2.2015 kansainvälisten kiinteistösijoittajien jälleen löytäneen Suo-

men markkinat, mikä kasvatti kiinteistökauppojen kokonaisarvon 4,3 miljardiin euroon 

(2,3 miljardia euroa/vuonna 2013). Uutisen mukaan erityisesti hoivakiinteistöjä pide-

tään houkuttelevina omistuskohteina. Kiinteistöomistuksen rakenne voi olla sellainen, 

että varsinaisen hoivakiinteistön rakennuksineen omistaa erillinen kiinteistöyhtiö, jon-

ka tilat vuokrataan hoiva-alan yrittäjän käyttöön. Kiinteistöyhtiön omistajana voi toimia 

pääomasijoittaja tai itse palveluntarjoaja. Edellä mainitun kaltaiset uutisoinnit ja esi-

merkkirakenne ovat antaneet vaikutteita tämän tutkielman aiheen syntymiseen.  

 

Yritystoiminnassa kiinteistöön sijoittavan mielenkiinnonkohteena ovat usein elinkeino-

toiminnassa hyödynnettävät suurta sijoituspääomaa vaativat liikekiinteistöt, kuten 

konttori-, varasto- ja myymäläkiinteistöt, jotka hankitaan joko yrityksen omaa toimin-

taa varten tai nimenomaisesti sijoitusmielessä edelleen vuokrattaviksi. Hankinnan 

kohteena voi olla joko kokonainen liikekiinteistö tai osa siitä. Liikekiinteistöihin sitou-

tuu hankintavaiheesta alkaen suuri pääoma, joten kiinteistösijoitus on myös riskipitoi-
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nen. Tällä hetkellä liiketiloja on runsaasti tyhjillään, joten pitkäaikaisena jatkuva tyhjä-

käyttö pienentää omistuksesta saatavaa tuottoa, kun tilojen vuokraus joudutaan to-

teuttamaan alhaisella vuokralla. Lisäksi tyhjäkäyttö luo paineita räätälöidä tiloja poten-

tiaalisille vuokralaisille sopiviksi. Toisaalta myös yritystoiminnan tarpeita palvelevien 

tilojen omistamisessa on haasteita etenkin silloin, jos yritystoiminnan olosuhteissa 

tapahtuu muutoksia. Tätä kiinteistöön sijoittamisen riskiä voidaan minimoida yhtiöit-

tämällä kiinteistön omistus erilliseen kiinteistöyhtiöön, jolloin yhtiöitetystä kiinteistö-

omaisuudesta voidaan tarvittaessa luopua mahdollisesti pienemmin veroseuraamuk-

sin. 

 

Tietyn kiinteistön hankintaa harkittaessa ovat kannustimina esimerkiksi siitä saatava 

käyttöarvo yrityksen liiketoiminnassa, mahdollinen vuokratuotto sekä toivottava ar-

vonnousu kiinteistösijoituksesta luovuttaessa. Kiinteistöt sijoituskohteena ovat pitkän 

aikavälin sijoituksia, jolloin investoinnin pitoaika on useita vuosia esimerkiksi seitse-

mästä kymmeneen vuotta. Toisaalta kiinteistö voidaan hankkia koko yritystoiminnan 

ajaksi. Pitkään omistusaikaan voi sisältyä monenlaisia tapahtumia, joten kiinteistösi-

joituksesta saatavaan hyötyyn (käyttöarvo, tuotto ja arvonnousu ja omistuksen raken-

teeseen) vaikuttaa pitkälti myös sijoituksen verokohtelu. Liiketoimintaa harjoittavalla 

yrityksellä on mahdollista suojautua kiinteistöomistuksen riskiltä esimerkiksi siirtämäl-

lä kiinteistöomistus konsernin toiselle yhtiölle ja vuokraamalla tilat takaisin omaan 

käyttöönsä (sale and lease back). Kiinteistönomistusta elinkeinotoiminnassa voidaan 

myös tehostaa siten, että se osa tiloista, joita ei tarvita varsinaisen yritystoiminnan 

käyttöön vuokrataan ulkopuoliselle. Tässä tilanteessa saattaa yritykselle syntyä vero-

tuksen näkökulmasta useampi tulolähde. Tulolähteiden merkitys on se, että elinkeino-

toiminnasta saatuja tuloja ja varoja verotetaan elinkeinotulolähteen säännösten mu-

kaisesti, kun muusta toiminnasta saatavien tulojen ja varojen verotus toteutetaan niin 

sanotun henkilökohtaisen tulolähteen mukaisesti. Tietyissä tilanteissa tulolähdejaolla 

on merkittäviä vaikutuksia tulon tai tappion verokäsittelyyn. Kahden eri tulolähteen 

olemassa olo ei välttämättä ole yrityksen kannalta tavoiteltava ja tarkoituksen mukai-

nen tilanne, jonka vuoksi tulolähteiden verokohtelun eroista on oltava etukäteen tie-

toinen.  
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Käytännössä tulolähdejaon määrittely ilmenee esimerkiksi siinä, että kiinteistön omis-

tajan harjoittaman kiinteistöliiketoiminnan haasteena on vuokraustoiminnan verotuk-

seen sovellettavan lain määrittäminen eli sovelletaanko siihen elinkeinoverolain (EVL) 

vai tuloverolain (TVL) säännöksiä. Oikeuskäytännössä vuokraustoimintaa on lähtö-

kohtaisesti pidetty tuloverolain alaisena toimintana, mutta jossain tapauksissa vuok-

raustoimintaa voidaan myös pitää elinkeinotoimintana. Kiinteistö voi kuitenkin olla 

myös pääsääntöisesti yrityksen oman elinkeinotoiminnan käytössä ja vain osa siitä on 

vuokrattuna ulkopuoliselle, jolloin verokohtelu voi toteutua usein kokonaan elinkeino-

verolain mukaisesti. Mikäli kiinteistöomistus luetaan elinkeinotoiminnan piiriin (EVL 53 

§), tulee lisäksi määritellä kuuluuko kiinteistö käyttöomaisuuteen vai johonkin muuhun 

omaisuuslajiin. (Engblom et al. 2012, 237-238) Tätä tutkielmaa kirjoittaessa tausta-

ajatuksena on, että kiinteistöomistus palvelee osittain yrityksen elinkeinotoiminnan 

tarpeita ja toisaalta osa kiinteistön tiloista vuokrataan ulkopuolisen vuokralaisen käyt-

töön. Tutkielmassa selvitetään, milloin kiinteistöomistus kuuluu yleensä elinkeinotoi-

minnan tulolähteeseen ja millainen on yrityksen omistamasta kiinteistöstä saatava 

tulon verokohtelu.  

 

Yritys voi järjestää elinkeinotoiminnassa käytettävän kiinteistöomaisuuden omistuk-

sen monella eri tavalla. Kiinteistösijoitus voi perustua joko kiinteistön suoraan eli välit-

tömään omistamiseen tai se voi olla välillistä eli yhtiöitettyä. Suora kiinteistösijoitus 

hankitaan sijoittajana toimivan tahon välittömään omistukseen eli sijoittaja omistaa 

kiinteistön suoraan itse. Lähtökohtaisesti kiinteistön omistajana pidetään sitä tahoa, 

jonka nimiin kiinteistön lainhuuto on kirjattu. (Kasso 2010, 2 ja 24) Kun sijoittaja omis-

taa kiinteistön omistavan osakeyhtiön (kiinteistöyhtiö) osakkeet, omistus on yhtiöitetty. 

Yhtiöitetty kiinteistöomistus eli kiinteistöyhtiön tyyppi voi olla joko tavallinen tai keski-

näinen kiinteistöyhtiö. (Engblom et al. 2012, 238) Kiinteistöinvestointia suunniteltaes-

sa kiinteistön hankinta suoraan omistukseen ja hankinta kiinteistöyhtiön välityksellä 

eroavat toisistaan muun muassa hankintavaiheessa maksettavan varainsiirtoveron 

määrässä. Varsinaisen omistusvaiheen aikana kiinteistöyhtiöiden omistamisessa on 

huomioitava esimerkiksi kyseiseen yhtiöön sovellettavien tuloverolakien säädökset ja 
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niiden merkitys mahdollisen tuoton siirtämisessä omistajalle. Kiinteistöomistuksen 

rakenteen suunnittelussa tulee huomioida myös kiinteistön arvonnousun (tai tappion) 

realisoituminen luovutusvaiheessa ja siitä saatavan luovutusvoiton verokohtelu. Siksi 

tutkielmassa on tarkoitus perehtyä myös kiinteistöyhtiön omistuksen ohella sen luovu-

tuksen keskeiseen tuloverokohteluun. 

 

Kiinteistösijoittaminen aiheena on mielenkiintoinen sekä aina ajankohtainen, koska 

omistuskiinteistöihin sitoutuu suuria pääomia, oli kyse yrityksen omaa elinkeinotoimin-

taa varten hankitusta liikekiinteistöstä tai puhtaasti vuokraustoimintaan tarkoitetusta 

kohteesta. Sitä paitsi kaikenlaiset kiinteistöt ovat usein vaihdannan kohteena. Nykyi-

sen markkinatilanteen aikana kiinteistöihin sijoittava haluaa osakesijoituksia va-

kaamman ja turvallisemman tuoton. Kiinteistöomistukseen sijoitettu pääoma yleensä 

säilyy ja toivottavasti jopa kasvaa pitkällä aikavälillä. Yrityksen kannattaa usein toteut-

taa kiinteistön omistus erillisen yhtiön kautta, koska esimerkiksi silloin mahdollinen 

kiinteistöstä koituva tappio ei vaikuta varsinaisen toiminnan tulokseen. Lisäksi rahoi-

tus voidaan toteuttaa omistavan yhtiön ja kiinteistöyhtiön välillä erilaisin lainajärjeste-

lyin, joilla voidaan saada konsernin kokonaisveroastetta matalammaksi. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset 

Tutkielmassa selvitetään kotimaiseen välillisen kiinteistöomistuksen elinkaaren aikana 

vaikuttavia vero-oikeudellisia säännöksiä sekä pyritään tulkitsemaan niiden merkitystä 

silloin, kun kiinteistöomistuksen toteuttava sijoittaja on muodoltaan suomalainen osa-

keyhtiö. Tutkielmassa käsiteltävä kiinteistöomistus toteutetaan siten, että sijoittajayh-

tiö hankkii tavallisen kiinteistöosakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osak-

keet. Omistajayhtiö, joka on syntyvässä omistusrakenteessa emoyhtiön asemassa 

harjoittaa verotuksen näkökulmasta elinkeinotoimintaa. Emoyhtiö käyttää omista-

maansa kiinteistökohdetta osittain omassa elinkeinotoiminnassaan ja osan kiinteistön 

tiloista se vuokraa ulkopuoliselle saadakseen vuokratuottoa.  
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Kun emoyhtiö hankkii kiinteistöyhtiön osakkeet, syntyy yhtiökokonaisuudesta konser-

ni, jonka emoyhtiönä toimii sijoittajayhtiö ja tytäryhtiönä on hankittava kiinteistöyhtiö. 

Periaatteessa tällaista omistusrakennetta on mahdollista jatkaa loputtomasti siten, 

että kiinteistöyhtiön osakkeet omistavan emoyhtiön omistaa toinen kotimainen tai ul-

komaalainen yhteisö, ja niin edelleen. Näiden kaikkien yhtiöiden viimesijaisena omis-

tajana on luonnollinen henkilö. Tässä tutkielmassa tarkastellaan lähtökohtaisesti vain 

emo- ja tytäryhtiön välistä omistusrakennetta ja siihen liittyvää verokohtelua.  

 

Tutkielman tavoitteena on vastata seuraavaan päätutkimusongelmaan: 

1. Miksi välillinen eli yhtiöitetty kiinteistön omistus on omistajana olevan osakeyh-

tiön tuloverotuksen kannalta perusteltua? 

Päätutkimusongelman lisäksi pyritään ratkaisemaan alatutkimuskysymykset, joita 

ovat: 

2. Mitä merkitystä verotuksessa sovellettavalla tulolähdejaolla on kiinteistöyhtiön 

emoyhtiön tuloverokohtelussa? 

3. Miten verosuunnittelun keinoilla kiinteistöyhtiön omistaminen on käytännössä 

mahdollista toteuttaa verotehokkaasti? 

 

Tutkielmassa ei voida täysin sivuuttaa kirjanpitolainsäädännön edellytyksiä. Kirjanpi-

don menettelytapoja on selvitettävä siksi, että kirjanpito ja verotus kytkeytyvät lähei-

sesti toisiinsa (EVL 54 §), jolloin esimerkiksi kirjanpidossa tehdyt poistokirjaukset vai-

kuttavat verotuksessa verotettavan tulon laskentaan. On syytä mainita, että vero-

oikeudella ja kirjanpitolainsäädännöllä on myös yhteys osakeyhtiölakiin esimerkiksi, 

kun osakeyhtiömuotoa käytetään yritystoiminnan välineenä.  

 

Koska pro gradu-tutkielmassa ei ole mahdollista käsitellä kaikkia tutkimusaiheeseen 

liittyviä verokysymyksiä, ensinnäkin kansainväliseen kontekstiin liittyvät seikat jäte-

tään kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi seuraavat rajaukset on ollut tutkiel-

man kirjoittamisen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi aiheellista tehdä.  
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Lähtökohtaisesti kiinteistön luovutukset ovat arvonlisäverottomia arvonlisäverolain 

(30.12.1993/1501, ALVL) 27 §:n nojalla. Verovelvollisella on kuitenkin tietyin edelly-

tyksin oikeus vapaaehtoisesti hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 

arvonlisäverovelvolliseksi (ALVL 27 §). Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisella tar-

koitetaan esimerkiksi kiinteistössä sijaitsevien kaikkien tilojen tai osan niistä vuok-

raamista liiketoiminnan harjoittamista varten siten, että vuokraan sisällytetään arvon-

lisäveron osuus. Vastaavasti kyseessä voi olla tilanne, jossa verovelvolliseksi hakeu-

tunut kiinteistöyhtiö perii osakkeenomistajan hallitsemiin tiloihin liittyen normaalin hoi-

tovastikkeen lisäksi erillistä arvonlisäverovastiketta. Hakeutumalla kiinteistön käyttö-

oikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliseksi, verovelvollinen voi saavuttaa ve-

rohyötyä siinä, että arvonlisävero ei jää piileväksi kustannukseksi kiinteistöön kohdis-

tuvissa kuluissa, vaan se voidaan läpikulkueränä siirtää seuraavan tahon kannetta-

vaksi. (Kallio et al. 2013, 208-209) Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen arvon-

lisäverotukseen liittyvät piirteet ja käytännön kysymykset muodostavat erittäin laajan 

kokonaisuuden, joita ei tämän tutkielman puitteissa ole mahdollista käsitellä tarkem-

min.   

 

Konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden välisillä rahoitusjärjestelyillä voidaan tehokkaasti 

vaikuttaa konserniyhtiöiden suorittamien verojen määrään. Rahoituksen verotehok-

kuutta suunniteltaessa konserniyhtiöiden välillä on mahdollista hyödyntää tiettyjen 

konserniavustuslaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä konserniavustusta (Knuu-

tinen 2012, 210), joka on sen antajalle verovähennyskelpoinen meno ja vastaavasti 

saajalle veronalaista tuloa (Myrsky ja Linnakangas 2010, 214). Yksi näistä edellytyk-

sistä on, että molempien osakeyhtiöiden on harjoitettava elinkeinotoimintaa (Konser-

niavustusL 2 §). Koska lähtökohtaisesti kiinteistöyhtiöiden ei katsota harjoittavan elin-

keinotoimintaa, se ei voi olla konserniavustuksen antajana eikä saajana, joten sen 

vuoksi konserniavustukseen liittyviä kysymyksiä ei ole tarpeellista enempää käsitellä. 

 

Pääsääntöisesti osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan väliset transaktiot on tehtävä 

käypään arvoonsa. (Ossa 2013, 253) Mikäli osakeyhtiön varoja kuitenkin siirretään 

osakkeenomistajalle vastikkeetta tai käypää arvoa huomattavasti alhaisemmalla hin-
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nalla, voi kyse olla peitellystä osingosta. (Laki verotusmenettelystä, 18.12.1995/1558, 

VML 29.1 § sekä Myrsky ja Linnakangas 2010, 442) Peitellyn osingon antajana on 

yleensä osakeyhtiö. Saajana voi kuitenkin olla sekä luonnollinen henkilö että oikeus-

henkilö, joka usein omistaa osake- tai äänienemmistön varoja jakavasta yhtiöstä. 

(Ossa 2013, 251) Mikäli kiinteistöosakeyhtiö perisi osakkeenomistajaltaan vastiketta, 

joka alittaa käyvän vuokratason, tämä voidaan katsoa peitellyksi osingoksi. Käyvän 

arvon mukaisen hinnoittelun lähtökohtaan on kuitenkin poikkeussäännös TVL 53 §:n 

1 ja 2 kohdassa. 2 kohdan mukaan ”veronalaista tuloa ei ole asunto- tai kiinteistöyh-

teisölle sen osakkeenomistajien tai jäsenten saama etu huoneistoista, joihin heillä on 

yhtiöjärjestyksen tai osuuskunnan sääntöjen nojalla hallintaoikeus”. Siten käyvän ar-

von edellytys osakkeenomistajan hallitsemien tilojen käyttämisestä pelkän yhtiön ku-

luja vastaavaan vastikkeen määrällä ei koske keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä tai 

asunto-osakeyhtiöitä. (Ossa 2013, 253.)  

 

Peiteltyä osinkoa voi olla myös varojen jakaminen muuten kuin osinkona, jos tarkoi-

tuksena on ollut osinkoon kohdistuvan veron välttäminen (VML 29.4 §). Koska pää-

sääntöisesti osakeyhtiöiden väliset osingot ovat verovapaita, eikä siten lähtökohtai-

sesta ole lainkaan olemassa veron välttämistarkoitusta, peitellyn osingon säännökset 

eivät sovellu tässä tutkielmassa käsiteltävään tilanteeseen. (Knuutinen 2012, 278) 

Sen vuoksi peitellyn osingon käsittely rajataan tutkielman ulkopuolelle.  

 

Peitellylle osingolle on säädetty vastinpari VML 31 §:ssä, niin sanottu siirtohinnoitte-

luoikaisusäännös. Säännös koskee etuyhteydessä (konsernisuhde) olevien osapuo-

lien välisiä transaktioita, jotka poikkeavat markkinaehtoisesta hinnoittelusta verrattuna 

toisilleen vieraiden osapuolien välillä tehtäviin vastaaviin transaktioihin. Poikkeavan 

hinnoittelun johdosta verovelvollisen verotettavan tulon määrä tai tappion suuruus on 

muodostunut sellaiseksi, joka ei vastaa tosiasiallista tilannetta. Tässä tapauksessa 

siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen perusteella voidaan yhtiön verotettavan tulon mää-

rä oikaista vastaamaan asian todellista luonnetta. Vaikka siirtohinnoitteluoikaisu on 

mahdollista myös kotimaisten yhtiöiden välillä, sillä on useammin kytkentä kansainvä-

lisiin konsernitilanteisiin (Knuutinen 2012, 275) Siten tutkielmassa käsiteltävän emo-
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yhtiön ja kiinteistöyhtiön välillä lienee harvoin sellaisia transaktioita, joihin tulisi puut-

tua säännöksen nojalla. Lisäksi siirtohinnoittelu on oma lajinsa, jonka puitteissa olisi 

mahdollista kirjoittaa useita tutkielmia, eikä sitä näin ollen ole tarpeen käsitellä syvälli-

semmin tässä tutkielmassa. Kuitenkin on syytä huomata, että luvussa 3.5 käsiteltävä 

korkorajoitussäännöstön etuyhteysosapuolien määritelmä perustuu VML 31.2 §:ään.  

 

Tutkielman ulkopuolelle rajataan myös kaikki tuloverotuksessa EVL 52 a - 52 f §:ssä 

tarkoitettuihin yritysjärjestelyihin liittyvät kysymykset mukaan lukien osakeyhtiön pur-

kamiseen liittyvä verokohtelu. Erityisesti jakautumista (EVL 52 c §) ja liiketoimintasiir-

toa (EVL 52 d §) koskeva liiketoimintakokonaisuuden määrittelyn tulkintaongelma 

muistuttaa tulolähdejaossa tehtävää määrittelyä elinkeinotoiminnan ja muun tuloläh-

teen välillä. Liiketoimintakokonaisuuteen liittyvästä tematiikasta voi lukea tarkemmin 

esimerkiksi Anderssonin ja Penttilän (2014) teoksesta Elinkeinoverolain kommentaari. 

 

Kiinteistövero kohdistuu olennaisena osana kiinteistön omistamiseen. Kiinteistöveron 

suorittaminen on kiinteistöön liittyvä vuosittainen pakollinen kuluerä, joka on huomioi-

tava kiinteistöön kohdistuvien kulujen laskennassa ja sitä kautta myös sisällytettävä 

kiinteistöveron vaikutus kiinteistöstä saatavaan tuottoon. Pääsäännön mukaan se, 

joka omistaa kiinteistön tai on omistajan veroinen kiinteistön haltija kalenterivuoden 

ensimmäisenä päivänä on velvollinen suorittamaan kiinteistöveron (kiinteistöverolaki 

20.7.1992/654, KiVL 5 § - 7 §). Mikäli kiinteistön omistaa esimerkiksi kiinteistöyhtiö, 

kiinteistöveron maksuvelvollisuus kuuluu yhtiölle. Jos kiinteistö on vuokrattuna, vas-

taa sen omistaja eli vuokranantaja kiinteistöveron suorittamisesta. Kiinteistöveron 

merkitys etenkin vuokraustoiminnassa ilmenee siten, että vuokranantaja pyrkii kana-

voimaan kiinteistöveron sekä sen mahdollisen korotuksen vuokraan, koska vyöryttä-

mällä vero vuokralaisen suoritettavaksi vuokrakiinteistöstä saatava tuotto ja kiinteis-

tön arvo kasvavat. (Keinonen 2011, 393) Lisäksi TVL 31.3 §:n, EVL 8.1 § 15 kohdan 

nojalla kiinteistövero on vähennyskelpoinen, kun siltä osin kuin sitä käytetään tulon-

hankkimistarkoituksessa. Kiinteistön verotusarvo on kiinteistöveron määräämisvuotta 

edeltävän kalenterivuoden verotusarvo, joka on vuoden viimeisenä päivänä. Siten 

vuoden 2014 verotusarvon perusteella määräytyy vuoden 2015 osalta maksettava 
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kiinteistövero (vuonna 2015 yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,80 - 1,55 %). (Vero-

hallinnon ohje kiinteistöverolain soveltamisesta 2.1.2014) Kiinteistöverotuksen omi-

naisuuksien selvittämiseen ei tämän tutkielman teeman vuoksi ole perusteltua enem-

pää keskittyä. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja lähdeaineisto 

Tämän tutkimus on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Aarnion (1989, 48) mukaan 

lainoppi tutkii voimassa olevan oikeuden sisältöä eli yhteiskunnan oikeusjärjestyksen 

normeja. Husa et al. (2008, 20) toteavat lainopin päämääränä olevan voimassa ole-

van oikeuden sisällön selvittämisen kussakin käsiteltävänä olevassa oikeusongel-

massa. Täten lainoppi vastaa siihen, miten tietty tapaus tulisi voimassa olevan lain-

säädännön mukaan ratkaista. Konkreettisesti vero-oikeudessa lainoppiin tukeudutaan 

esimerkiksi silloin, kun ratkaistaan onko yhteisön harjoittama toiminta katsottava elin-

keinotoiminnaksi, johon voidaan soveltaa elinkeinoverolain säännöksiä, vai onko ky-

seessä muun tuloverolain alainen toiminta. 

 

Vero-oikeudellinen tulkintaongelma pyritään ratkaisemaan oikeudelliseen lähdemate-

riaaliin tukeutuen siten, että vero-oikeusjärjestelmästä saadaan kokonaiskuva. Tässä 

nykyisen oikeustilan tulkinta- ja systematisointitehtävässä käytetään apuna voimassa 

olevaa lainsäädäntöä esitöineen sekä oikeuskäytännössä syntyneitä ratkaisuja. 

(Myrsky 2004, 92) Tämän tutkielman lähdeaineistossa on lähtökohtaisesti pyritty hyö-

dyntämään mahdollisimman tuoretta vero-oikeudellista kirjallisuutta ja uudehkoja ar-

tikkeleita, sillä verolainsäädäntöä voidaan pitää dynaamisena oikeudenalana, jolloin 

myös oikeudellinen kirjallisuus vanhenee osaltaan nopeasti. 

 

Oikeuskirjallisuudesta voidaan esimerkiksi nostaa esiin Valpuri Kulovaaran lisensiaat-

titutkimus ”Milloin yritystoiminta on liiketoimintaa? TVL:n ja EVL:n soveltaminen, ra-

janvetotilanteet ja lainsäädännön kehittäminen pk-yhtiöiden näkökulmasta” vuodelta 

2011, joka käsittelee tuloverolakien välistä rajanvetoa ja siten se sivuaa läheisesti 

tutkimusaihetta. Tulolähdejaon tematiikasta on runsaasti kirjallisuutta. Tulolähdejaon 
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ja omaisuuslajien problematiikkaa sekä osakeyhtiön omaisuuden luovuttamiseen liit-

tyviä kysymyksiä ovat käsitelleet artikkeleissaan ja kirjoissaan myös muun muassa 

Matti Myrsky, Seppo Penttilä, Jaakko Ossa ja Matti Kukkonen. Näiden asiantuntijoi-

den teksteihin on tutkielmassa nojauduttu monissa eri luvuissa.  

 

Vero-oikeutta käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole kuitenkaan syvällisemmin analy-

soitu kiinteistöyhtiöiden omistamiseen liittyviä verokysymyksiä tai omistamiseen liitty-

viä verosuunnittelumahdollisuuksia. Konsernin kiinteistöyhtiöiden verosuunnittelussa 

erityistä huomiota vaativia seikkoja ovat verotuksen poistojärjestelmä, tappiontasaus 

sekä kiinteistöhankinnan rahoituksen järjestäminen konsernin sisäisellä lainalla. Pois-

toja käsitellään useissa teoksissa, mutta kiinteistöyhtiön näkökulmasta ei juurikaan 

ole korkeamman tason akateemista tutkimusta. Tappiontasausta on käsitellyt esimer-

kiksi väitöskirjassaan Vesa-Pekka Nuotio. Verotuksessa korkovähennysoikeutta on 

rajoitettu uudella lainsäädännöllä, joten siitä on vielä saatavilla melko vähän oikeus-

käytäntöä sekä kirjallisuutta. Korkorajoitussäännöksiä ovat kuitenkin käsitelleet artik-

keleissaan muun muassa Marianne Malmgrén sekä Pia Aalto ja Henna Viilo. Monesti 

elinkeinoverotukseen kuten myös tuloverotukseen liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu 

erillisissä teoksissa ja kiinteistöyhtiöt ovat usein jääneet suppeamman käsittelyn va-

raan, miltei ”lapsipuolen” asemaan. Sen vuoksi tätä tutkielmaa voidaan käsiteltävän 

näkökulmansa vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena ja kiinteistöyhtiöihin liittyvien vero-

tuksellisten tilanteiden kokoavana tutkimuksena.  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä aiheutuu haasteita tulkintaohjeiden 

yleistyksessä siksi, että ennakkotapauksissa on usein kyse vain tietyt tosiseikat sisäl-

tävästä tyyppitapauksesta ja toisaalta ennakkopäätös ilmaisee vain tapaukseen so-

velletut oikeussäännöt ja periaatteet (Aarnio 1989 s. 231). Kuitenkin verolainsäädän-

nön tulkinnassa annetaan oikeuskäytännölle suuri ohjaava merkitys, sillä elinkeinove-

rolaki (vuodelta 1968) on jo vanha, eikä se enää kaikilta osin vastaa tämän päivän 

toimintaa. Keskusverolautakunnan ratkaisujen käyttämisessä tulkinta-apuna on huo-

mioitava niiden mahdollinen lainvoimaisuuden puuttuminen ja erityisesti se, ettei niille 

välttämättä voida antaa suurta merkitystä, mikäli ratkaisusta on valitettu ylempään 
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oikeusinstanssiin. Käytännössä vero-oikeudessa on myös esimerkiksi elinkeinotoi-

minnan käsitteen määrittelyssä annettu painoarvoa vero-oikeuden ulkopuolisille liike-

taloudellisille perusteille, kuten pääoman määrälle sekä toiminnan riskipitoisuudelle. 

Koska ennakkopäätökset ja -tapaukset kuitenkin lähtökohtaisesti koskevat ratkaisun 

kohteena olevaa yksittäistä tilannetta, on aina syytä harkita eri säännösten soveltu-

vuutta tapauskohtaisesti, in casu, ja jopa haettava verotuksen osalta ennakkoratkai-

sua.  

 

Oikeustieteellisenä tutkimuksena tämä tutkielma kuuluu vero-oikeuden alaan. Vero-

oikeuden yksi pääperiaatteista on legaliteettiperiaate, jonka mukaan verovelvollisuu-

den laajuudesta, veron suuruudesta ja verotuksen oikeusturvakeinoista säädetään 

lailla. (Ossa 2013, 15) Korostettu legaliteetti- eli laillisuusperiaate onkin tunnusomais-

ta vero-oikeudelliselle tutkimukselle. Vero-oikeuden alaan vaikuttaa myös taloustilan-

teen ripeät muutokset ja näihin liittyvä jouston tarve, minkä vuoksi vero-oikeus muok-

kaantuu dynaamisesti oikeuskäytännössä. (Wikström 1997, 330) Vero-oikeudellisen 

legaliteettiperiaatteen vaikutus näkyy siinä, että kaikkien päätöksessä tehtyjen ratkai-

sujen on perustuttava suoraan verolain säännökseen. (Wikström 1997, 334-335) Tä-

mä johtaa siihen, että verolakien säännöksiä on lähtökohtaisesti tulkittava muodolli-

sesti niiden sanamuodon mukaisesti. Mikäli sanamuodon mukaisesta merkityssisäl-

löstä poiketaan, sille on oltava asianmukaiset perusteet. Poikkeaminen sanamuodon 

mukaisesta tulkinnasta verovelvollisen vahingoksi ei siten pääsääntöisesti ole sallit-

tua. Kaikki edellä mainittu edistää verotuksen ennustettavuutta, jolloin verovelvollinen 

pystyy ennakoimaan itseensä kohdistuvan verokohtelun. (Ossa 2013, 15) 

 

1.4 Tutkielman rakenne  

Tutkielman teeman taustaksi luvussa 2 esitellään ensin pääpiirteissään kiinteistö-

omistuksen yhtiöittämistä sekä erilaisia kiinteistöyhtiömuotoja, joita on kaksi: tavalli-

nen kiinteistöyhtiö sekä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöyhtiömuotojen esit-

tely on tärkeää sen vuoksi, koska käytännössä niiden tunnistaminen asiaan vähem-

män perehtyneelle on joskus haastavaa. Lisäksi kiinteistöyhtiöillä on muutamia mer-
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kittäviä yhtiöoikeudellisia eroja, joilla on myös vaikutusta kiinteistöstä saatavan tulon 

verokohtelussa. Lisäksi luvussa 2 selvitetään tulolähdejaon merkitystä yrityksen vero-

kohtelun kannalta. Tulolähdejaon perusteella määritellään sovelletaanko yritystoimin-

nasta syntyvään tuloon elinkeinoverolakia vai tuloverolakia. Tulolähteen määrittelyssä 

olennaista on elinkeinotoiminnan käsite sekä elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan 

väliseen rajanvetoon liittyvien kriteerien hahmottaminen. Elinkeinotoiminnan tuloläh-

teeseen liittyy lisäksi omaisuuslajien erottaminen. Omaisuuslajeista merkityksellinen 

tässä tutkielmassa on käyttöomaisuuden käsite.  

 

Emoyhtiön omistaman kiinteistöyhtiön tuloverokohtelua sen omistusaikana käsitellään 

luvussa 3. Kiinteistöyhtiöiden saamat tuotot kertyvät lähtökohtaisesti eri tavoilla. Eri-

tyisesti keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöiden tulonhankinnassa keskeisiä ovat hoito- ja 

rahoitusvastikkeiden käsitteet, joiden merkitystä selvitetään luvussa ensimmäisenä. 

Seuraavaksi käsittelyssä on verotuksen näkökulmasta kiinteistöyhtiöiden keskeiset 

verotuksessa huomioitavat kulut. Kiinteistöyhtiöillä on tietyin edellytyksin oikeus vä-

hentää vuotuisina poistoina verotuksessaan kiinteistön hankinnasta aiheutuneet kulut. 

Poistojen avulla on mahdollista lisätä tai vähentää kiinteistöyhtiön verotettavan tulon 

määrää, jolloin poistoista tulee yksi verosuunnittelumahdollisuus. Kiinteistöyhtiön to-

teuttaman kiinteistöhankinnan rahoittajana voi olla kiinteistöyhtiön emoyhtiö. Konser-

nisuhteessa toteutettavan lainajärjestelyn korkovähennysoikeudelle on hiljattain sää-

detty rajoituksia, joita on myös syytä käsitellä tässä kappaleessa. Myös konsernin 

sisäisellä rahoituksella on mahdollisuus vaikuttaa yhtiöiden verotukseen. Lisäksi täs-

sä pääluvussa käsitellään miten verotuksessa käsitellään kiinteistöyhtiön toteuttamaa 

varojenjakoa emoyhtiölle eli emoyhtiön saaman osingon ja pääomanpalautuksen ve-

rokohtelua.   

 

Luvussa 4 käsitellään tuloverotuksen ja elinkeinoverotuksen näkökulmista tilannetta, 

jossa emoyhtiö luovuttaa kiinteistöyhtiön osakkeet osakekaupalla. Osakkeiden luovu-

tuksesta voi syntyä joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Syntyneen luovutusvoiton tai -

tappion verokohtelu on erilainen riippuen siitä, katsotaanko kiinteistöyhtiön osakkei-

den kuuluvan emoyhtiönsä elinkeinotulolähteeseen vai henkilökohtaiseen tulolähtee-
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seen. Lisäksi luvussa käsitellään yritystoiminnasta johtuvien tappioiden vähentämistä 

ja tappioiden vähentämisoikeuden rajoitusta, koska on tärkeää erottaa yritystoimin-

nasta johtuvien tappioiden ja luovutustappioiden verokäsittelyn erot. Lopuksi luvussa 

5 vedetään yhteen keskeisimmät tutkielmassa käsitellyt seikat ja samalla pyritään 

vastaamaan johdannossa esitettyihin tutkimusongelmiin.  
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2 KIINTEISTÖOMISTUKSEN YHTIÖITTÄMINEN JA EMOYHTIÖN TULOLÄHDE-

JAKO 

2.1 Kiinteistöomistuksen yhtiöittäminen 

Kiinteistöllä tarkoitetaan tiettyä rakentamatonta maa-aluetta tai maa-aluetta raken-

nuksineen ja/tai kiinteistöön pysyvästi sen käyttötarkoitusta palvelemaan liitettyjen 

esineiden kokonaisuutta. (Jokela et al. 2010, 24-29, 358-359) Kiinteistönä pidetään 

lähtökohtaisesti esinevarallisuutta, johon liittyy maa-alueen omistus tai hallinta. On 

huomattava, että osakeyhtiöiden osakkeet eivät ole kiinteää omaisuutta, vaikka osa-

keyhtiö omistaisi pelkästään kiinteistön rakennuksineen. (Jokela et al. 2010, 29) 

 

Kiinteistöomistuksen yhtiöittäminen eli kiinteistövarallisuuden siirtäminen osakeyhtiön 

nimiin on melko yksinkertainen prosessi. Kiinteistöinvestointi voidaan toteuttaa suoran 

kiinteistöhankinnan lisäksi välillisesti esimerkiksi siten, että hankitaan joko koko kiin-

teistöyhtiön osakekanta tai osuus kiinteistöyhtiön osakkeista. Lisäksi kiinteistöomistus 

voidaan yhtiöittää joko ostamalla se suoraan valmiin tai perustettavan osakeyhtiön 

nimissä ja lukuun. Kiinteistön omistaja voi myös siirtää kiinteistön niin sanottuna ap-

porttina perustettavalle tai olemassa olevalle kiinteistöyhtiölle. 

 

Apporttia koskevat säännökset ovat osakeyhtiölain (21.7.2006/624, OYL) 2:6 § ja 

9:12 §, joiden mukaan osakkeen merkintähinta voidaan maksaa kokonaan tai osittain 

apporttiomaisuudella. Apportilla tarkoitetaan muuten kuin rahana tehtävää sijoitusta 

yhtiöön. Apporttina maksettavalla omaisuudella on luovutushetkellä oltava yhtiölle 

vähintään osakkeiden merkintämaksua vastaava taloudellinen arvo. (Immonen et al. 

2011, 36) Apportti voi siten olla esimerkiksi kiinteistö tai kiinteistöyhtiön osakkeita, 

joilla on konkreettista arvoa nimenomaisesti yhtiölle. Olennaista kiinteistöapportissa 

on, että sen arvo vastaa yhtiölle vähintään sen antamien osakkeiden arvoa. Kiinteistö 

voi siten olla myös arvoltaan suurempi kuin osakkeiden merkintähinta. Mikäli apportin 

arvo on osakepääomaan tehtävän merkintämaksun määrää suurempi, ylimenevä ar-

vo voidaan kirjata esimerkiksi taseen osakepääoman korotukseksi, sijoitetun vapaan 
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oman pääoman rahastoon (svop-rahasto) tai velaksi. Lisäksi on mahdollista, että ap-

portin merkintämaksun ylittävää arvoa ei yksilöidä, jolloin apportin arvon ylimäärä jää 

yhtiön taseeseen piilovaraukseksi. (Immonen et al. 2011, 37, 41-43) Jos apportin ar-

von ylimenevä osuus kirjataan svop-rahastoon, tämä summa on mahdollista varojen-

jaon edellytysten täyttyessä jakaa osakkeenomistajille. Mikäli kiinteistön arvo jää ta-

seen piilovarallisuudeksi, voi siitä aiheutua myyntivaiheessa ylimääräistä verorasitus-

ta myyjän luovutusvoittoverotuksen yhteydessä, jos kiinteistön arvo huomioidaan täy-

simääräisesti luovutushinnassa.   

 

On syytä huomata, että kiinteistöapporttia pidetään luovutuksena, joka voi realisoitua 

luovuttajalle luovutusvoittona. Kun osakkeenomistaja luovuttaa apporttina kiinteistön 

osakeyhtiölle, osakkeenomistajan verotuksessa kiinteistöapportin luovutushintana 

pidetään kiinteistön käypää arvoa. On kuitenkin mahdollista, että kiinteistön aiempi 

hankintameno vastaa luovutushetken käypää arvoa tai että luovuttajalla on vähen-

nyskelpoisia tappioita, jolloin luovutusvoiton verovaikutus poistuu. (Penttilä 2003, 107-

108) Toisaalta osakkeenomistajan luovuttaman alihintaisen apportin ja käyvän arvon 

välistä erotusta voidaan pitää myös pääomansijoituksena yhtiöön, jolloin luovutusvoi-

ton veroseuraamuksia ei synny. Kuitenkin, jos tarkoituksena on, että yhtiö luovuttaa 

saamansa apportin välittömästi edelleen, voi kyse olla veronsaajan näkökulmasta 

veron välttämistarkoituksesta sarjatoimen muodossa ja osakkeenomistajaa verote-

taan luovutusvoitosta. (Ryynänen 2007, 394-395) Täten apporttiluovutusta suunnitel-

taessa on huomioitava myös sen luovuttajan verokohtelu, koska siitä voi aiheutua ei-

toivottavia veroseuraamuksia järjestelyn kokonaisuuden kannalta.    

 

Hallinnollisen työn ohella kiinteistöomistuksen yhtiöittämisestä voi siis aiheutua vero-

seuraamuksia jo yhtiöittämisvaiheessa tai ne voivat realisoitua myöhemmin kiinteistö-

omistuksesta luovuttaessa. (Engblom et al. 2012, 252) Merkittävää on kiinteistösijoi-

tuksen tarkoitus. Esimerkiksi, jos sijoittajayhtiö hankkii rakentamattoman kiinteistön, 

käytännössä se kannattaa ostaa perustettavan yhtiön nimissä ja lukuun, jolloin raken-

tamisprojekti voidaan toteuttaa kiinteistöyhtiönä. (Engblom et al. 2012, 252) Tässä 

tilanteessa esimerkiksi rakentamisvaiheessa syntyvät arvonlisäverokustannukset voi-
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daan vähentää verotuksessa tietyin edellytyksin. Lisäksi erityisesti yhtiön oman pää-

oman ehtoisen rahoituksen kerääminen on usein joustavampaa verrattuna suoraan 

kiinteistöomistukseen, koska osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät lähtökohtaisesti 

vastaa yhtiön velvoitteista muuten kuin yhtiöön sijoittamansa pääoman määrällä. (Ai-

raksinen et al. 2007, 12-13) On kuiteinkin hyvä huomata, että kiinteistöomistuksen 

yhtiöittämistä ei tule pitää automaattisena vaihtoehtona, vaan sitä on tarkkaan harkit-

tava kiinteistön omistamisen tarkoituksen kannalta. 

 

Käytännössä kiinteistöomistuksen eriyttäminen erilliseen yhtiöön voi tulla esille vii-

meistään yrityksen luovutustilanteessa. Nykyisin useat yritykset pyrkivät luopumaan 

kiinteistöomistuksistaan, joten yrityksen myynnin kannalta omaan yhtiöönsä eriytetty 

kiinteistöomistus voi olla houkutteleva vaihtoehto, jos ostaja ei halua omistukseensa 

kohdeyhtiön toimitilakiinteistöjä tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Kohdeyhtiön omista-

ma kiinteistöyhtiö voidaan silloin yrittää myydä kolmannelle osapuolelle ennen varsi-

naista kohdeyhtiön myymistä ja tällä tavoin varsinaisen kohdeyhtiön arvo saadaan 

alemmas.  

 

Merkittävä verohyöty kiinteistöomistuksen yhtiöittämisessä voi olla alhaisempi mak-

settava varainsiirtoveron määrä kiinteistöyhtiön luovutuksen yhteydessä, kun varain-

siirtoverokanta alenee suoraan kiinteistöhankintaa kohdistuvasta neljästä prosentista 

kahteen prosenttiin (VSVL 6 § ja 20.3 §) Varainsiirtoveroprosentin aleneminen tosin 

hyödyttää kertaluonteisena transaktiokustannuksena taloudellisesti enemmän tulevaa 

luovutuksensaajaa. Toisaalta voidaan myös ajatella, että yhtiöitetyn kiinteistön myynti 

voi toteutua myyjän kannalta nopeammin, koska kaupasta johtuvat välittömät transak-

tiokustannukset ja rahoituksen tarve ylipäätään ovat pienempiä.  

 

Kotimaisissa kiinteistöomistuksen luovutuksissa yhtiöittämisellä ei välttämättä saada 

aikaan suuria verohyötyjä, vaan omistusmuodon valinta kohdistuu usein pelkkään 

tuloverotuksen jaksotusongelmaan. Kansainvälisessä kontekstissa kiinteistöomistuk-

sen yhtiöittämisellä voidaan tavoitella suuriakin veroetuja. Ennen muuta, kiinteistö-
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omaisuuden yhtiöittäminen on yleensä perusteltua silloin, kun kiinteistöön kohdistuu 

yhteisomistajuussuhde eli omistajia on useita. (Engblom et al. 2012, 252)  

 

2.2 Välillisen kiinteistöomistuksen yhtiömuodot 

2.2.1 Tavallinen kiinteistöyhtiö 

Tavallinen kiinteistöyhtiö on osakeyhtiölain tarkoittama osakeyhtiö, johon sovelletaan 

ainoastaan osakeyhtiölain säännöksiä. (Suulamo 2013, 15) Tavallinen eli ei-

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on siis ”perusmuotoinen” osakeyhtiö, jonka tarkoi-

tuksena voi olla yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen nojalla omistaa ja hallita kiin-

teistöjä ja/tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Lähtökohtaisesti tavallisen kiinteistöyhtiön 

toiminnan tarkoitus on OYL 1:5 §:n mukaan voiton tuottaminen sen osakkeenomista-

jille. Voiton tuottamisella tarkoitetaan sitä, että osakeyhtiön harjoittaman toiminnan ja 

suorittamien oikeustoimien (esimerkiksi investoinnit yhtiön toimintaan) on tuotettava 

voittoa pitkällä tähtäimellä ja siten edistettävä osakkeenomistajien etua joko maksi-

moimalla osakkeen arvo (HE 109/2005, 38-39) tai yhtiön osingonmaksukykyä paran-

tamalla. Voitontuottamistarkoituksesta voidaan kuitenkin poiketa yhtiöjärjestyksen 

nimenomaisella määräyksellä, kuten kiinteistöyhtiöiden osalta saatetaan tehdä. Kiin-

teistöyhtiöiden toiminnan tarkoituksena ei ole välttämätöntä olla voitontuottaminen, 

koska kiinteistöomistuksesta kertyvä tuotto pyritään yleensä kanavoimaan osakkeen-

omistajille muilla keinoilla, esimerkiksi korkotuottoina tai vuokratuottona.  

 

Tavallisissa osakeyhtiöissä osakeomistusta ei ole kohdistettu tiettyyn osakeryhmään 

ja siten huoneistoon tai muuhun tilaan, vaan osakkeenomistaja omistaa osakeomis-

tuksensa nojalla osuuden koko yhtiön omaisuusmassasta. (Kasso 2010, 2) Keskinäi-

nen kiinteistöosakeyhtiö poikkeaa ei-keskinäisestä (tavallisesta) kiinteistöyhtiöstä juuri 

tämän osalta. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistaja omistaa osak-

keidensa perusteella tietyn osakeryhmän, joka lähtökohtaisesti oikeuttaa hallitsemaan 

yhtiön omistamasta kiinteistöstä tiettyä tilaa tai osaa. 
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Tavallisen kiinteistöosakeyhtiön tulonhankinta tapahtuu kiinteistöä tai sen tiloja vuok-

raamalla (Engblom et al. 2012, 241), jolloin vuokratuotto kertyy ja kuuluu yhtiölle itsel-

leen. Kiinteistöstä saatava vuokratuotto kasvattaa tavallisen kiinteistöyhtiön verotetta-

vaa tulosta, josta yhtiö suorittaa tuloveron ja muut velvoitteensa. Näiden kulujen vä-

hentämisen jälkeen jäävän tuoton yhtiö voi jakaa osinkona tai muuna varojen jakona 

omistajilleen. 

 

2.2.2 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö  

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on erikoislailla säännelty osakeyhtiö, johon sovelle-

taan presumptiivisesti asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599, AOYL) säännöksiä. 

Keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä voidaan luonnehtia osakeyhtiöiden erityistyypiksi, 

joka tietyin osin poikkeaa osakeyhtiöiden perustyypistä. On kuitenkin syytä huomata, 

että keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei ole erillinen yhtiömuoto osakeyhtiöiden rinnal-

la. Tiivistäen voidaan todeta, että keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jon-

ka yhtiöjärjestyksessä on tavallisesta osakeyhtiöstä poiketen selitelmäkohta, jonka 

perusteella yhtiön osakkeet on liitetty tiettyihin huoneistoihin. (Jauhiainen et al. 2010, 

1011-1012)  

 

Asunto-osakeyhtiölain (AOYL 28:2 § ja 1:2 §) mukaan keskinäisellä kiinteistöosake-

yhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä 

 jonka yhtiöjärjestyksen mukainen tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä 

kiinteistön rakennusta tai sen osaa; ja 

 jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oi-

keuden hallita yhtiöjärjestyksessä tai yhtiökokouksen päätöksessä määrättyä 

yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa taikka muuta osaa tai sen hallinnassa 

olevaa kiinteistöä; mutta 

 jossa alle puolet huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta on yhtiöjärjestyk-

sessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa olevaksi asuinhuoneistoiksi.  
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Jos AOYL ei sääntele jostain seikasta lainkaan, kyseisessä asiassa sovelletaan yleis-

lakia eli osakeyhtiölain säännöksiä. (Kyläkallio et al. 2012, 43) Koska AOYL:n sovel-

tamisen olettamasäännös ei ole pakottavaa oikeutta, siitä voidaan kuitenkin poiketa 

yhtiöjärjestyksen määräyksellä ja valita sovellettavaksi laiksi kokonaan osakeyhtiölaki. 

(Engblom et al. 2012, 241) Keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kohdalla osakeyhtiö-

lain valinta on perusteltua esimerkiksi useampien pääomasijoittajien omistamassa 

yhtiössä, jolloin tietyt omistusasumisen suojaamiseen liittyvät säännökset poistuvat.  

 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeet on ryhmitelty osakeryhmiin, jotka tuottavat 

oikeuden hallita tiettyä huoneistoa yhtiön tiloissa. AOYL 2:4 §:n nojalla samaan osa-

keryhmään kuuluvia osakkeita ei saa erikseen merkitä, luovuttaa tai muulla tavoin 

siirtää tai pantata, paitsi milloin huoneisto jaetaan tai osa siitä yhdistetään toiseen 

huoneistoon. Säännöksellä ilmaistaan osakeryhmän jakamattomuutta, jolloin osak-

keenomistajien määräosainen yhteisomistus kohdistuu tiettyyn osakeryhmään, ei ai-

noastaan yhteen osakkeeseen. (Jauhiainen et al. 2012, 63)   

 

Yhtiöjärjestyksen nojalla kullakin osakkeenomistajalla on osakeomistukseen perustu-

va oikeus hallita tiettyä huoneistoa tai muita tiloja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 

omistamassa rakennuksessa. (Engblom et al. 2012, 241) Vastaavaa määräystä ei 

voida ottaa tavallisen kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestykseen, vaan siinä osakkeiden omis-

tuksen perusteella osakkeenomistajalle kuuluu vain suhteellinen osuus yhtiön netto-

varoista. (Suulamo 2013, 14) Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö poikkeaa tavallisesta 

kiinteistöyhtiöstä myös siinä, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminnan tarkoi-

tus poikkeaa lähtökohtaisesta voitontuottamistarkoituksesta (OYL 1:5 §). Siksi keski-

näisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys laaditaan yleensä niin, että osakkeenomis-

tajat voivat käyttää yhtiön ”tuottamia hyödykkeitä” eli tiloja alle käyvän arvon hintaan. 

(Immonen et al. 2011, 269) Toisin sanoen, osakkeenomistajat saavat hallita yhtiön 

omistamia tiloja pelkkää vastikkeen suorittamista vastaan, joka on yleensä määritelty 

vastaamaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminnan kuluja. 
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Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on nimenomaan suomalainen erityinen yhtiötyyppi, 

jonka kautta usean omistajan yhteisesti hallitsemaa kiinteistöä hallinnoidaan. Vastaa-

vanlainen kiinteistön omistusrakenne ei ole muissa maissa juurikaan tunnettu. Keski-

näinen kiinteistöosakeyhtiö omistaa kiinteistön maapohjan ja rakennuksen, mutta ku-

kin osakkeenomistaja omistaa kuitenkin osakeomistuksensa ja yhtiöjärjestyksen mää-

räysten perusteella määritellyt tilat. Osakkeenomistajalla on oikeus käyttää hallitsemi-

aan tiloja itse päättämällään tavalla joko omiin tarpeisiinsa tai vuokrata tilat ulkopuoli-

selle. Jos osakkeenomistajat solmivat vuokrasopimuksen ulkopuolisen vuokralaisen 

kanssa, he saavat myös vuokratuoton suoraan itselleen. (Engblom et al. 2012, 242) 

Toisaalta keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi myös itse hallita kiinteistössä olevia 

tiloja, jolloin niistä kertyvä vuokratulo kuuluu yhtiölle itselleen. Mikäli keskinäinen kiin-

teistöosakeyhtiö saa vuokratuloa, osakkeenomistajien suorittamien vastikkeiden mää-

rä voi olla käytännössä alhaisempi. (Suulamo 2013, 14)  

 

2.2.3 Kiinteistöyhtiöt käytännössä 

Koska käytännössä kiinteistöyhtiö voi olla joko keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai 

tavallinen osakeyhtiö, osakkeenomistajan kannalta yhtiömuotoa valittaessa merkittä-

vä kysymys on, kenelle vuokratulo halutaan kanavoida. Tavallisen kiinteistöyhtiön 

saamat vuokratulot, kuten muutkin sen toiminnasta kertyvät tuotot, kuuluvat sille itsel-

leen, kun toisaalta keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vuokratulot tuloutuvat suoraan 

yhtiön osakkeenomistajille. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö kerää tulonsa lähtökoh-

taisesti osakkeenomistajien suorittamista hoito- ja pääomavastikkeista (Ossa 2013, 

253), jolloin osakkeenomistajat periaatteessa kantavat vastuun yhtiön toiminnan jat-

kamisesta.     

 

Valitaanko sijoituskohteeksi osakeyhtiölakia soveltava tavallinen osakeyhtiö vai asun-

to-osakeyhtiölakia soveltava keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö vaikuttaa myös osak-

keenomistajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Huomionarvoista on esimerkiksi se, että 

osakeyhtiölakia sovellettaessa yhtiörakennetta koskevat muutokset tehdään pää-

sääntöisesti enemmistöpäätöksinä, kun asunto-osakeyhtiölain mukaan vaaditaan 
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kaikkien osakkeenomistajien suostumus (vrt. esimerkiksi sulautuminen OYL 16:9 ja 

AOYL 6:37). (Jauhiainen et al. 2010, 1012)  

 

Sovellettavan lain valinta vaikuttaa yhtiön hallinnointiin sen päätöksentekomenettelyn 

välityksellä. Suoraan omistetun kiinteistön yhteisomistajuustilanteessa voi aiheutua 

ongelmia siitä, että omistajat eivät ole samaa mieltä esimerkiksi kiinteistön peruspa-

rantamistarpeesta tai sen myymisestä. Kun kiinteistöomistus on yhtiöitettynä, päätök-

senteossa voidaan noudattaa usein enemmistöpäätösperiaatetta (OYL 1:6), jolloin 

kaikkien osakkeenomistajien suostumusta toimenpiteisiin ei vaadita (poikkeuksena 

tähän asunto-osakeyhtiölakia soveltava kiinteistöyhtiön tietyt päätökset). Toisaalta 

silloin, kun yksi osakkeenomistaja omistaa kiinteistöyhtiön koko osakekannan, sovel-

lettavan yhtiölain valinnalla ja siten yhtiömuodolla ei ole suurta merkitystä. Lisäksi 

lainvalinnan merkitys yhtiömuodon valinnassa häviää, koska olettamasäännöksestä 

voidaan tahdonvaltaisesti poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Käytännössä suurin 

merkittävä tekijä siihen valitaanko kiinteistön omistusyhtiöksi tavallinen kiinteistöyhtiö 

vai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö lieneekin vain siinä, miten kiinteistöstä saatavat 

tuotot kanavoidaan omistajataholle.  

 

Verotuksen näkökulmasta osakeyhtiö yhtiömuotona on sen omistajien kannalta var-

teenotettava vaihtoehto myös siksi, että siihen oman pääoman ehtoisesti sijoitettuihin 

varoihin ei sijoitushetkellä kohdistu veroseuraamuksia, vaan ne lykkääntyvät tulevai-

suuteen ja siten kohdistuvat myöhemmin saataviin tuottoihin. Elinkeinoverolaissa to-

detaan, että yhtiölle oman pääoman ehtoisena sijoituksena annetut varat eivät ole 

yhtiölle veronalaista tuloa (EVL 6 § 2 k). Oman pääomanehtoisia sijoituksia ovat esi-

merkiksi sijoitus osakepääomaan tai svop-rahastoon. Symmetriaperiaatteen mukai-

sesti vastaaviin sijoituksiin perustuva varojenjako ei ole yhtiölle verovähennyskelpoi-

nen meno. Oman pääoman ehtoinen verovapaus koskee kuitenkin vain sellaisia varo-

ja, joiden perusteella ylläpidetään vanhaa omistusta tai saadaan uutta omistusta. Yh-

tiöön sijoittavan näkökulmasta oman pääoman ehtoinen sijoitus katsotaan osakkeiden 

hankintamenoa kasvattavana eränä, joka voidaan vähentää verotuksessa vasta yhti-

ön osakkeiden luovutustilanteessa. (Kukkonen ja Walden 2009, 174-176) Osakkeen-
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omistajan on siis oman pääoman ehtoisen sijoituksen edellytysten täyttyessä mahdol-

lista lähes rajoituksetta rahoittaa osakeyhtiön toimintaa ilman välittömiä veroseu-

raamuksia. Osakkeenomistajan verotus sijoitetun pääoman mahdollisesta arvonnou-

susta toteutuu lähtökohtaisesti vasta osakkeiden luovutuksen tai osakeyhtiön purka-

misen yhteydessä. Toisaalta osakkeenomistajan riskin enimmäismäärä rajoittuu 

oman pääoman ehtoisen sijoituksen määrään. Lisäksi osakkeenomistajien on mah-

dollista sijoittaa kiinteistöyhtiöön pääomaa siten, että kukin saa sijoittamaansa mää-

rää vastaavan osuuden osakkeista, jolloin sijoituksen määrä voi olla erilainen. 

 

2.3 Tulolähdejako: onko kyseessä elinkeinotoiminta vai muun tulolähteen 

alainen toiminta 

Verotuksen näkökulmasta kaikki tulot ja menot kuuluvat johonkin tulolähteeseen, joita 

ovat elinkeinotulolähde, maatalouden tulolähde tai muun toiminnan tulolähde eli hen-

kilökohtaisen tulon lähde. Kaikilla tulolähteillä on oma tuloverolakinsa: elinkeinotuloon 

sovelletaan elinkeinoverolain (24.6.1968/360, EVL) säännöksiä, maatalouden tulo on 

maatilatalouden tuloverolain (15.12.1967/543, MVL) alaista ja kaikki muut tulot, joita 

ei voida edellä mainituille kohdistaa, kuuluvat tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) 

alaisuuteen.  

 

Verovelvollisella voi siis olla yhtäaikaisesti kolmenlaisia tulolähteitä jolloin joudutaan 

määrittelemään minkä tuloverolain alaisuuteen kukin tulo kuuluu. (Ossa 2013, 46) 

Tulolähdejaon päämääränä on erotella toiminnot erillisiin laskentayksikköihinsä. Mitä 

tuloverolakia tuloon sovelletaan, vaikuttaa verotettavan tulon laskentaan ja esimerkik-

si mahdollisten tappioiden vähentämiseen. Verotuksen tuloslaskennan ensimmäinen 

vaihe on tulon jakaminen tulolähteisiin. Tässä erottelussa merkitsevää on tulonhank-

kimistoiminnan luonne, eikä juridiselle yritysmuodolla anneta painoarvoa. (Myrsky 

2012, 209) Tämän tutkielman aihealueen tarkastelunäkökulman kannalta todetta-

koon, ettei maatilatalouden tulolähdettä ole tarkoituksenmukaista käsitellä. Tässä yh-

teydessä on myös huomattava se tärkeä seikka, että eri tulolähteisiin kuuluvia voittoja 

ja tappioita ei voida netottaa keskenään, vaan tulolähteen tulos vahvistetaan kullekin 
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tulolähteelle erikseen. (Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 2013, 41-

42) Tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, että osakeyhtiön EVL-tulolähteeseen vahvis-

tetaan voitollinen tulos, josta suoritetaan yhteisövero, vaikka samanaikaisesti osake-

yhtiön TVL-tulolähteessä on verotuksessa vahvistettu tappio. (Myrsky 2012, 210)  

 

Osakeyhtiöiden saamaan tuloon sovelletaan tulolähteestä huolimatta samaa yhteisö-

verokantaa (vuonna 2015 yhteisöverokanta on 20 %), joten tulolähdejaolla ei ole vai-

kutusta tuloverokantaan. (Kulovaara 2013, 19) Osakeyhtiön tuloverotuksessa ei siten 

synny merkittäviä verosuunnittelutarpeita silloin, jos kaikkien tulolähteiden tulokset 

ovat jatkuvasti voitollisia. Kuitenkin toisaalta, koska osakeyhtiön verotettavan tulon 

määrä vaihtelee eri tulolähteissä vahvistettavan voiton ja tappion osalta, osakeyhtiöi-

den toiminnasta syntyvän tulon sekä luovutusvoittojen ja –tappioiden verokohtelun 

merkittävät tulkintaongelmat liittyvät saadun tulon tulolähteen määrittelyyn eli siihen 

sovelletaanko osakeyhtiön tuloon elinkeinoverolakia vai tuloverolakia. (Elinkeinovero-

tuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 2013, 42) Nämä tulkintaongelmat realisoituvat 

esimerkiksi omaisuuden luovutustilanteissa sekä toiminnan aikana syntyneiden tappi-

oiden käsittelyssä. Lisäksi voidaan mainita, että osakeyhtiön toiminnan aikana kon-

serniavustuksen hyödyntäminen edellyttää, että sekä vastaanottava että saajana ole-

va konserniyhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa.  

 

Tulolähteen määrittämisen jälkeen, tuloon sovellettavaa lakia on sovellettava joh-

donmukaisesti joka vuosi, ellei verovelvollinen esitä riittävää näyttöä harjoittamansa 

toiminnan luonteen muuttumisesta. Tällöin sovellettavaa lakia voidaan vaihtaa. (Räbi-

nä ja Nykänen 2009, 29) Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kiinteistöyhtiön osak-

keiden myynnin verokohtelu määräytyy sen tulolähteen mukaan, mihin tulolähteeseen 

sen katsotaan yhtiön toiminnassa liittyvän. 

 

2.3.1 Elinkeinotoiminta käsitteenä ja sen rajanvetokriteerit käytännössä 

Elinkeinoverolakia sovelletaan liike- ja ammattitoimintaan (EVL 1 §), joka muodostaa 

elinkeinotoiminnan tulolähteen (EVL 2 §). Säännöksissä ei määritellä liiketoiminnan 
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käsitettä, vaan se on jätetty oikeuskäytännön varaan. Elinkeinotoiminnan ominaispiir-

teiksi on oikeuskäytännössä katsottu ”voiton tavoittelu, itsenäisyys, liiketoimintariski, 

jatkuvuus ja suunnitelmallisuus sekä toiminnan kohdistuminen laajaan tai rajoittamat-

tomaan joukkoon”. Merkitystä arvioinnissa annetaan myös kirjanpidon pitämiselle, 

henkilöstön palkkaamiselle, konsernisuhteille sekä erilaisiin yritys- ja verorekistereihin 

kuulumiselle. Suoraviivaista ratkaisua elinkeinotoiminnan osalta ei kriteerien perus-

teella voida tehdä, vaan osakeyhtiön tulolähteiden määrittely perustuu tapauskohtai-

seen kokonaisarviointiin ja hankalimmat tulkintaongelmat liittyvätkin esimerkiksi vuok-

raustoimintaan harjoittaviin yhtiöihin. (Kukkonen ja Walden 2009, 61) Sovellettavan 

tuloverolain valinnassa ratkaisevaa onkin harjoitetun toiminnan luonne. Saatujen voit-

tojen määrällä tai miten pitkään toimintaa on harjoitettu, ei siten ole merkitystä. (Ossa 

2013, 51) 

 

Liiketoiminnan keskeinen tunnusmerkki on voiton tavoittelu. Pääsääntöisesti voiton 

tavoittelu kuuluu olennaisena osana yritystoimintaan ja käytännössä se esiintyy yritys-

ten toiminnassa lukuisilla eri tavoilla, jolloin sitä on vaikea erottaa muusta yritystoi-

minnasta. Voiton tavoittelun on oltava aktiivista ja konkreettista toimintaa, vaikka se 

välillä olisikin tappiollista. Voiton maksimointi ei kuitenkaan ole määräävä tekijä. (Ku-

lovaara 2010, 388) Millaista toimintaa on pidettävä voiton tavoitteluna voi olla hankala 

konkreettisesti määritellä, koska sitä voidaan pitää liiketoimintaan sisään rakennettu-

na ominaisuutena, itsestäänselvyytenä. (Kulovaara 2013, 95) Voiton tavoittelun mää-

rittelyyn onkin liitettävä liiketoimintariskin edellytys, joka on jo konkreettisempi käsite.  

 

Liiketoimintariskinä pidetään sitä, että tuloja ei kerry tai taloudelliset resurssit menete-

tään. (Wikström 2008, 218) Liiketoimintariskiin liittyy siis epävarmuus siitä, syntyykö 

toiminnasta voittoa vai tappiota. Esimerkiksi velkarahoituksen ottaminen liiketoimintaa 

varten sekä toimintaan sitoutuneen oman pääoman määrä voivat olla indikaatioita 

liiketoimintaan liittyvästä riskistä. Mikäli yritystoiminnasta ei kerry riittävästi tuloa vel-

kaa ei voida maksaa ja silloin yritykseen sijoitettu pääoma voidaan menettää. Jotta 

toimintaa olisi pidettävä liiketoimintana, sen on myös oltava itsenäistä eli sitä tehdään 

omissa nimissä ja lukuun, eikä olla toisen direktio-oikeuden alaisena palkkatyössä. 
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(Kulovaara 2010, 389) Liiketoimintaa voidaan pitää itsenäisenä silloin, kun siihen si-

sältyy todellinen riski tuotannontekijöiden menettämisestä tai tulon saamatta jäämi-

sestä. (Kulovaara 2013, 96)  

 

Jotta toimintaa voidaan pitää liiketoimintana, se on oltava myös suunnitelmallista ja 

jatkuvaa. Siten toteutuneet yksittäiset tai satunnaiset transaktiot eivät yleensä täytä 

liiketoiminnan jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden edellytyksiä (Kulovaara 2010, 

392). Suunnitelmallisuus ja jatkuvuus voidaan käytännössä todentaa esimerkiksi to-

teutettujen investointien välityksellä, mikäli sen tarkoituksena on edistää yrityksen 

tulon kerryttämistä tulevaisuudessa. Investointien lienee kuitenkin syytä olla liiketoi-

minnan kannalta suhteellisen merkittäviä ja sitä edistäviä. Toiminta katsotaan laajak-

si, mikäli se suuntautuu laajaan henkilöjoukkoon. (Kulovaara 2013, 104) Toiminnan 

laajuutta liiketoiminnan kriteerinä on pidetty oikeuskirjallisuudessa kiistanalaisena, 

sillä suuren volyymin harjoittaminen ei välttämättä onnistu pienille ja etenkin vasta 

perustetuille yrityksille. Tämä näkemys voi johtaa epäoikeudenmukaiseen kohteluun 

suurten ja pienten yritysten välillä. Joka tapauksessa toiminnan laajuus, kuten voiton 

tavoittelukin, ovat käsitteinä toisaalta abstrakteja ja vaikeita täsmällisesti määritellä. 

Onkin perusteltua, että liiketoiminnan määrittelyssä on useita elementtejä, jotka elin-

keinotoiminnan harjoittamisen toteutumista arvioitaessa vaikuttavat kukin osaltaan 

kokonaisarvioon, eikä painoarvoa anneta pelkästään yhdelle elinkeinotoiminnan tun-

nusmerkille. 

 

Työntekijöiden palkkaaminen yritystoiminnan pyörittämistä varten on selkeästi toden-

nettava edellytys sille, että yritys harjoittaa ”laajaa, jatkuvaa, suunnitelmallista ja voit-

toa tavoittelevaa” liiketoimintaa. Työntekijöiden palkkakustannukset ja muut työnanta-

jan velvollisuudet myös kasvattavat toiminnan riskipitoisuutta. (Kulovaara 2013, 112) 

Elinkeinotoiminnan määrittelyn näkökulmasta on merkittävää, että yrityksen henkilö-

kunta tosiasiallisesti huolehtii yrityksen toiminnasta sekä tekee sen toimintaa koskevia 

päätöksiä (Myrsky 2009, 87). Toisaalta, työvoiman palkkaaminen ei aina kokonaisar-

vioinnissa ratkaise toimintaa EVL-toiminnaksi. Mikäli yrityksessä toimii vain aktiivinen 

yrittäjä yksin, kuten monesti tilanne on, toiminta voi kokonaisarviossa kuitenkin olla 
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elinkeinotoimintaa. (Kulovaara 2013, 113) Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, kos-

ka maassamme on runsaasti pieniä yhden henkilön yrityksiä. Toisaalta on myös syytä 

huomata, että kiinteistöyhtiöiden kohdalla pelkkä yrittäjän työpanos ei muuta lähtö-

kohtaista TVL-tulolähteen olettamaa, vaan työvoimaa on tosiasiallisesti palkattava ja 

hyödynnettävä toiminnassa, jotta tulolähde muuttuisi EVL:n mukaan verotettavaksi. 

(Kulovaara 2013, 113) 

 

Myös konserniin kuuluvien hallintayhtiöiden verostatukseen liittyy rajanvetokysymyk-

siä, joita on pyritty ratkaisemaan niin kutsutun intressipiiriyhteyden määrittelyn avulla. 

Lähtökohtana on, että yrityksen verostatusta arvioidaan kunkin yhtiön osalta erikseen. 

Oikeuskäytännössä tarkastelua on kuitenkin voitu avartaa koskemaan laajaa taloudel-

lista kokonaisuutta, konsernia tai vastaavanlaista intressipiiriä. (Tikka et al. 2015, luku 

6) Käytännössä intressipiiri-ajattelu tulolähdettä määriteltäessä merkitsee sitä, että 

yrityksen katsotaan harjoittavan elinkeinotoimintaa, vaikka elinkeinotoiminnan edelly-

tykset eivät yksittäistä yhtiötä tarkasteltaessa täyttyisi. (Kulovaara 2013, 108) Hol-

dingyhtiörakenteissa merkitystä on annettu esimerkiksi sille, että onko konserniraken-

ne katsottu keinotekoiseksi ja/tai onko omistusrakenteella ainoastaan tarkoitus saada 

veroetuja. (Kukkonen ja Walden 2009, 67) Intressipiiriajatteluun on oikeuskirjallisuu-

dessa laajalti omaksuttu Kari S. Tikan holdingyhtiöiden jaottelu kolmeen seuraavaan 

luokkaan, joita ovat 1) liiketoimintakonsernin apuyhtiöt; 2) konsernin emoyhtiöt ja 3) 

omistuksia hallinnoivat sijoitus- ja holdingyhtiöt. Kaksi ensimmäistä holdingyhtiötä 

voidaan lähtökohtaisesti katsoa liiketoimintaa harjoittaviksi yhtiöiksi, mikäli muissa 

konserniyhtiöissä elinkeinotoiminnan kriteerit täyttyvät ja holdingyhtiön toiminnan kat-

sotaan tukevan muiden konserniyhtiöiden toimintaa. Liiketoimintakonsernin apuyhti-

öiden osalta lisäksi on testattava, että voidaanko holdingyhtiön omaisuuden katsoa 

kuuluvan sen emoyhtiön liikeomaisuuteen, jos sitä ei apuyhtiönä olisi olemassa emo-

yhtiön ja omaisuuskohteen välissä. Holdingyhtiön toiminta tukee muiden konserniyh-

tiöden toimintaa esimerkiksi silloin, kun holdingyhtiö omistaa ja vuokraa konsernin 

yhtiöiden toimintaa varten liiketiloja tai sillä on koko konsernin hallinnoinnin osalta 

merkittävä rooli, esimerkiksi tuottaa hallinnollisia palveluita muille konserniyhtiöille. 

Kolmannen, pelkästään omistajien passiivisia sijoituksia hallinnoivan holdingyhtiön, ei 
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voida katsoa harjoittavan elinkeinotoimintaa, vaan sen saamia tuloja verotetaan TVL-

tulolähteen säännösten mukaisesti. (Ks. tarkemmin esim. Andersson ja Penttilä 2014, 

49-53)  

 

Mikäli yrityksen katsotaan harjoittavan elinkeinotoimintaa, mutta sen toiminnassa on 

myös elementtejä, jotka voivat muodostaa lisäksi TVL-tulolähteen, yritys voi välttyä 

TVL-tulolähteen muodostumisen silloin, jos TVL-toiminta liittyy läheisesti yrityksen 

elinkeinotoimintaan. Yhteys on oltava erittäin tiivis ja tilanteen arvioinnissa painoarvoa 

annetaan sille, että toiminta kokonaisuutena on pääasiallisesti EVL-toimintaa. Esi-

merkiksi vuokraustoiminnan tulot voidaan sisällyttää EVL-tulolähteeseen, jos liityntä 

on tiivis ja elinkeinotoimintaa sisältyy myös muiden palvelujen tosiasiallista tarjoamis-

ta. (Kulovaara 2013, 110-111) Tähän toiminnallisen yhteyden olemassaolon peruste-

luun saadaan tukea myös EVL 53 §:stä.   

 

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, käytännössä elinkeinotoiminnan rajanvetoedellytyksiä 

ei voida arvioida yksittäin, eikä niitä myöskään voida laskea mekaanisesti yhteen. 

Kyse on aina kokonaisarvostelusta, jolloin yksittäisen kriteerin arviointi voi myös viita-

ta toisenlaiseen ratkaisuun. (Wikström 2008, 218) Koska rajanvetokriteerit ovat moni-

tulkintaisia, eikä niitä voida täsmällisesti määritellä, kokonaisarviointi on tarkoituk-

senmukaista oikean tulolähteen määrittelyn kannalta. (Kulovaara 2013, 114-115) Kun 

useampi edellytys antaa viitteitä elinkeinotoiminnan harjoittamisesta, on todennäköis-

tä, että toimintaa voidaan kokonaisuudessaan pitää elinkeinotoimintana. Rajanveto-

kriteereitä elinkeinotoiminnan harjoittamisen kannalta tarkasteltaessa, toiminnasta 

tulisikin löytyä tunnusmerkkejä voiton tavoittelusta, aktiivisuudesta ja suunnitelmalli-

suudesta, riskipitoisuudesta sekä lisäksi sen on oltava itsenäistä, laajaa ja jatkuvaa.  

 

Kokonaisarviointi voi aiheuttaa ongelmia verotuksen ennakoitavuuden ja yhdenvertai-

suuden kannalta, koska silloin yksittäisen kriteerin painoarvo sekä täsmentäminen 

jäävät usein selvittämättä. Tässä tilanteessa verovelvollinen ei välttämättä saa selville 

miten ratkaisu on tehty. (Kulovaara 2013, 115) Mikäli kokonaisarvioinnissa on vaikea 

löytää ratkaisua, tulkinnanvaraisessa tilanteessa voidaan myös antaa merkitystä ve-
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rovelvollisen omalle käsitykselle toiminnan luonteesta. (Nykänen 2010, 43) Olennais-

ta on, että perustellut käsitykset nojaavat oikeusjärjestykseen. (Kulovaara 2013, 116)  

 

Elinkeinoverolain avoimen säännöksen ja oikeuskäytännön perusteella voidaan läh-

tökohdaksi todeta, että mikäli toiminalle asetettavat elinkeinotoiminnan edellytykset 

eivät täyty, sovelletaan TVL:n säännöksiä. (Andersson ja Linnakangas 2006, 246) 

Toisin sanoen, jos osakeyhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa, sen tulot kuuluvat TVL-

tulolähteeseen. Esimerkiksi osakeyhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen on oikeus-

käytännön mukaan luettu kiinteistöjen ulosvuokrauksesta ja muusta passiivisluontei-

sesta toiminnasta syntyneet tulot. (Kulovaara 2013, 18)  

 

2.3.2 Omaisuuslajit ja käyttöomaisuuden määritelmä 

Mikäli osakeyhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa, sen varallisuuden luokittelu tiettyyn 

omaisuuslajiin ja siihen sovellettavan tuloverolain määrittely voi myös joskus aiheut-

taa rajanveto-ongelmia. (Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 2013, 42) 

EVL:n mukaisia omaisuuslajeja ovat vaihto-, rahoitus-, sijoitus- ja käyttöomaisuus 

(EVL 9 §- 12 §). TVL:ssä ei vastaavaa jakoa omaisuuslajeihin ole.  

 

Omaisuuslajeista erityisesti käyttöomaisuuserän verokohtelu on synnyttänyt oikeus-

käytäntöä (Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 2013, 43). Sen vuoksi 

sitä on tarkoituksen mukaista käsitellä tarkemmin, koska kiinteistöyhtiön osakkeet 

ja/tai kiinteistö luetaan yleensä käyttöomaisuuden eräksi. Käyttöomaisuus määritel-

lään EVL 12 §:ssä. Säännöksen mukaan muun muassa maa-alueet, arvopaperit, ra-

kennukset sekä koneet ja kalusto katsotaan käyttöomaisuudeksi, jos ne ovat tarkoitet-

tu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön. Lisäksi säännöksessä todetaan, että maa-

pohja ja arvopaperit ovat kulumatonta käyttöomaisuutta. 

 

Käyttöomaisuus-käsitettä ei nykyisin tunneta kirjanpidossa, vaan taseessa käyttö-

omaisuusosakkeet kirjataan pysyvien vastaavien alle. Toisaalta kaikki pysyviin vas-

taaviin kirjatut osakkeet eivät välttämättä ole elinkeinoverotuksessa tarkoitettuja käyt-
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töomaisuusosakkeita, vaan käyttöomaisuusstatus määräytyy verotuskäytännössä 

osakkeiden tosiasiallisen luonteen mukaan. (Kukkonen ja Walden  2009, 391) Niska-

kangas (2007, 112-13) esittää, että osakkeen luonteen määrittelyssä voitaisiin hyö-

dyntää myös omistajanyhtiön omistajien ominaisuuksia. Edelleen hän jatkaa, mikäli 

omistajataho lähentelee ”liikemiesmäisiä” piirteitä, osakkeita olisi mahdollista var-

memmin pitää käyttöomaisuuteen kuuluvina. Toisaalta, huomion kiinnittäminen pel-

kästään omistajan ominaisuuksiin voisi johtaa käyttöomaisuusosakkeiden osalta rat-

kaisukäytäntöön, jossa vain suuret yhtiöt omistavat verovapauden edellytykset täyttä-

viä osakkeita. Tämä johtaisi kohtuuttomiin ja epäoikeudenmukaisiin veroseuraamuk-

siin erityisesti pienten yhtiöiden kannalta.   

 

Osakeyhtiön verotuksen kannalta olisi edullista, että sen omistamat osakkeet luokitel-

taisiin käyttöomaisuudeksi, koska tulolähteiden välisessä rajanvedossa erityiskysy-

mys on käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden verovapaa luovutus. (Elinkeinovero-

tuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 2013, 43) Osakkeiden luovutustilanteessa rat-

kaistaan sovelletaanko tilanteessa EVL:n vai TVL:n säännöksiä. Merkitystä tällä ra-

janvedolla on siihen, että vain EVL:n mukaan osakeluovutus on tietyin edellytyksin 

verovapaa, kun TVL ei vastaavaa verovapautta tunnista. (Ossa 2013, 47) Omaisuus-

lajin luonteella on siten suuri merkitys osakeyhtiön verotettavan tulon määrittelyssä.  

 

2.3.3 Kiinteistöyhtiöt ja tulolähdejako 

Elinkeinotoiminnassa käytettävien kiinteistöjen osalta EVL 53 §:ssä säädetään: jos 

kiinteistöä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa välittömästi tai 

välillisesti edistäviin tarkoituksiin, kuten tehdas-, työpaja-, liike- tai hallintotarkoituksiin 

taikka henkilökunnan asumis- tai sosiaalitarkoituksiin, kiinteistö kuuluu elinkeinotoi-

minnan tulolähteeseen. Kiinteistö on yksinomaan elinkeinotoimintaa edistävässä käy-

tössä, kun sitä käytetään ainoastaan elinkeinotoiminnan tarkoitukseen eikä edes tila-

päisesti mihinkään muuhun. (Andersson ja Penttilä 2014, 807) Lähtökohtaisesti oike-

uskäytännössä ratkaisu perustuu siihen mikä on kiinteistön käytön pääasiallinen tar-

koitus. Käytännön rajanvetotilanteissa ratkaisu perustuu lisäksi siihen, millaista toi-
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mintaa on pidettävä elinkeinotoimintana. Jos toimintaa ei pidetä elinkeinon harjoitta-

misena, kiinteistöstä saatavaan tuloon sovelletaan tuloverolakia. (Kukkonen 2007, 30-

31) ”EVL 53 §:stä ilmenevää periaatetta voidaan soveltaa myös elinkeinotoiminnan 

käytössä osittain oleviin huoneistoihin. Elinkeinotoimintaan kuulumisella on merkitystä 

muun muassa yritystulon pääomatulo-osuutta laskettaessa, sillä vain elinkeinotoimin-

taan kuuluva nettovarallisuus otetaan huomioon pääomatulo-osuuden määritykses-

sä.” (Tikka et al. 2015, luku 6) 

 

Pääasiallisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että vähintään puolet kiinteistöstä on elinkei-

notoimintaa edistävässä käytössä. Jos kiinteistö on pääasiassa elinkeinotoimintaan 

tarkoitetussa käytössä ja osittain muussa käytössä kuten vuokrattuna ulkopuoliselle, 

muussa käytössä oleva suhteellinen osuus kiinteistöstä kuuluu kuitenkin TVL-

tulolähteeseen. Sama tulolähdejako tehdään myös toisin päin, jos yli puolet kiinteis-

töstä on muun tulolähteen käytössä. (Engblom et al. 2012, 240) Näin ollen, mikäli yli 

puolet on vuokrattuna ulkopuoliselle, kiinteistöstä saatavat tulot ja vastaavat menot 

ovat TVL-tulolähteen alaisia. Toisaalta Myrsky (2012, 213) esittää näkemyksen, jonka 

mukaan kiinteistö kuuluu elinkeinotulolähteen varoihin, vaikka se olisi osittain muussa 

käytössä, kunhan yli puolet siitä on tarkoitettu elinkeinotoiminnan käyttöön. Käytän-

nössä elinkeinotoiminnan ja muuhun tulolähteeseen kuuluvan kiinteistön käytön suh-

teellinen osuus esimerkiksi rakennuksen osalta määritellään lattiapinta-alan käytön 

mukaisesti. Lisäksi erilaisia tiloja sisältävän rakennuksen osalta on myös mahdollista 

ratkaista asia kuutiotilavuuden perusteella. (Andersson ja Penttilä 2014, 807)  

 

Suoran kiinteistöomistuksen kuten myös kiinteistöyhtiön osakkeiden omistuksen vero-

tuksellinen epäselvyys nousee esiin erityisesti tulolähteen määrittelyn yhteydessä. 

Rajanveto elinkeinotuloksi vai muun tulolähteen tuloksi voi olla tulkinnanvaraista sil-

loin, kun kiinteistö on kokonaan tai osittain vuokrattuna. (Engblom et al. 2012, 239) 

Toisin sanoen, jälleen on kysymys tapauskohtaisesta elinkeinotoiminnan käsitteen 

määrittelyssä. Suoran kiinteistöomistuksen osalta tulolähteen määrittelyllä on merki-

tystä myös silloin, kun kiinteistö myydään. Tulolähteellä luovutusvoittotilanteessa ei 

ole niin suurta merkitystä, koska EVL- ja TVL-tulolähteitä verotetaan saman verokan-

http://fokus.talentum.fi/teos/FADBGXGTBF#sk,7829
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nan (20 %) mukaan. Suurempi merkitys tulolähteellä on luovutustappiotilanteessa, 

koska tappion siirtäminen tulolähteestä toiseen ei ole sallittua ja tappiot voivat jäädä 

siten lopullisiksi. 

 

Jos kiinteistö on pysyvästi vuokrattu ulkopuoliselle, sitä ei lähtökohtaisesti pidetä elin-

keinotoiminnan käytössä olevana. Tässä tapauksessa kiinteistöstä saatavan tulon 

katsotaan syntyvän TVL-tulolähteestä, jolloin siihen sovelletaan tuloverolain säännök-

siä. Toisaalta, jos osittain käyttämättä oleva kiinteistö on kuitenkin osittain elinkeino-

toiminnan käytössä ja se on alun perin siihen tarkoitukseen hankittu, kiinteistö katsot-

taneen kuuluvan elinkeinotulolähteeseen. (Andersson ja Penttilä 2014, 808) KHO:n 

ratkaisussa 1986 T 1561 yhtiö vuokrasi elinkeinotoimintaansa varten kiinteistön. Kiin-

teistöä vuokratessaan yhtiö joutui vuokraamaan koko kiinteistön, josta se vuokrasi yli 

puolet ulkopuolisen käyttöön. Yhtiön saamaa vuokratuloa pidettiin elinkeinotulona. 

Ratkaisussa annettiin merkitystä sille, että yhtiöllä ei ollut mahdollisuutta vuokrata 

vain tarvitsemaansa osaa kiinteistöstä, vaan sopimuksen perusteella sen oli vuokrat-

tava koko kiinteistö. Ratkaisu olisi todennäköisesti ollut päinvastainen, jos kiinteistös-

tä olisi ollut mahdollista vuokrata käyttöönsä vain yhtiön tarvitsema osuus. 

 

On mahdollista, että aiemmin emoyhtiön elinkeinotoiminannan käytössä olleet tilat on 

pysyvästi vuokrattu liiketoiminnan ulkopuoliseen tarkoitukseen ja ne myydään myö-

hemmin. Lähtökohtana on usein ollut, että vuokratulo verotetaan muun tulolähteen 

tulona ja luovutushinta verotetaan EVL-tulolähteen tulona. Oikeuskäytännössä ja oi-

keuskirjallisuudessa on muodostettu tulkintalinja, että käyttötarkoituksen muutoksen 

jälkeen osakkeet säilyttävät käyttöomaisuusluonteensa viiden vuoden ajan ja kiinteis-

töissä vastaavasti kymmenen vuotta. (Penttilä 2010, 504-505) Näin ollen, vaikka käyt-

töomaisuus olisikin hankittu elinkeinotoiminnan tarkoituksiin ja olosuhteet ovat myö-

hemmin muuttuneet, ei luovutusta kaikissa tilanteissa kuitenkaan kohdella loputtomiin 

EVL:n säännösten mukaisesti. (Penttilä 2010, 505) Toisaalta tulolähde ei myöskään 

muutu välittömästi kiinteistöyhtiön muodostumisen jälkeen TVL-yhtiöksi. KVL 2004/63 

ratkaisussa yhtiö oli harjoittanut elinkeinotoimintaa monta vuotta vuoteen 2003 asti ja 

sittemmin vuonna 2004 selvitystilan vuoksi joutunut luovuttamaan käyttöomaisuuten-
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sa lukuun ottamatta omistamaansa kiinteistöä. Toiminnan lopettamisesta kulunut ly-

hyt aika ei ratkaisun mukaan vielä muuttanut yhtiön toiminnan todellista luonnetta 

elinkeinotoiminnasta pelkäksi kiinteistönhallintatoiminnaksi.   

 

Kiinteistöliiketoiminnassa, erityisesti vuokraustoimintaan, sovellettavan lain valintaan 

liittyy usein rajanveto-ongelmia. Oikeuskäytännössä on omaksuttu linja, että laajaakin 

vuokraustoimintaa verotetaan TVL –tulon säännösten mukaisesti. Vuokraustoimintaa 

pidetään lähtökohtaisesti sijoitusluonteisena, passiivisena toimintana, koska siinä ei 

ole katsottu olevan riittävästi elinkeinotoiminnan luonteenomaisia piirteitä. (Ossa 

2013, 51-52) KHO:n ratkaisussa 1988 T 4209 yhtiö harjoitti omistamiensa kiinteistö-

jen ja kiinteistöyhtiön tilojen vuokraustoimintaa. Tarkoituksena oli sijoittaa huomattava 

summa kiinteistöihin ja rakennusoikeuksiin. Yhtiö myös listattiin arvopaperipörssiin. 

Yhtiö oli tehnyt miljoonien arvoisia sijoituksia vuokraustoimintaansa varten ja sillä oli 

tuhansia osakkeenomistajia. Esitetyistä seikoista huolimatta toimintaa ei pidetty rat-

kaisun mukaan elinkeinoverolain tarkoittamana elinkeinotoimintana.  

 

Toisaalta, jos vuokraustoiminnan ohella harjoitetaan kiinteistöjen jalostusta, tilanne 

voi olla päinvastainen. (Ossa 2011, 43) On olemassa oikeuskäytäntöä, jossa laajaa ja 

monipuolista kiinteistönjalostustoimintaa sekä aktiivista kiinteistönhallintaa harjoittavi-

en yhtiöiden toiminta on katsottu olevan elinkeinoverolain alaista. Näissä tapauksissa 

on usein kysymys poikkeuksellisista olosuhteista, kuten siitä, että toimintaan on sitou-

tunut ”suuri määrä pääomaa, huomattava investointien ja lainarahoituksen määrä, 

vuokrasopimusten lyhytkestoisuus sekä sijoitusten riskipitoisuus”. KHO:n ratkaisussa 

2000 T 2885 pörssinoteeratun yhtiön toiminta katsottiin elinkeinotoiminnaksi, koska 

sen harjoittaman vuokraustoiminnan laatu edellytti laajaa ja jatkuvaa vuokrakohteiden 

jalostusta sekä aktiivista kiinteistönhallintaa. Kiinteistöliiketoiminnan rajanvedossa 

TVL:n tai EVL:n mukaiseksi toiminnaksi, onkin tärkeänä perusteena liiketoimintariskin 

olemassaolo. Elinkeinotoiminnaksi katsottavaan vuokraustoimintaan voi myös olla 

tarvetta työvoiman palkkaamiseen. (Ossa 2013, 51-52) 
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Verotuksessa tavallisen kiinteistöyhtiön voidaan katsoa harjoittavan elinkeinotoimin-

taa, jos kiinteistöyhtiö on osa konsernia ja yhtiön omistama kiinteistö on konserniyhti-

öiden käytössä. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisussa (KVL 24/2008) kiinteis-

töyhtiö vuokrasi liikekiinteistönsä sen emoyhtiön osittain omistaman toisen konsernin 

emoyhtiön elinkeinotoiminnan käyttöön. Koska liikekiinteistön vuokraaminen liittyi kiin-

teistöyhtiön emoyhtiön liiketoimintaan, vuokraustoiminnan katsottiin kuluvan EVL-

tulolähteeseen. Koska keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminta yleensä perustuu 

muuhun kuin voitontuottamistarkoitukseen, eikä siihen lähtökohtaisesti sen tulon-

hankkimistavan vuoksi liittyne yritystoimintaan kuuluvaa riskielementtiä, puhumatta-

kaan muiden elinkeinotoiminnan rajanvetokriteerien täyttymisestä, sen ei yleensä voi-

tane katsoa harjoittavan elinkeinotoimintaa. Toisaalta, jos keskinäinen kiinteistöosa-

keyhtiö on osa konsernia, myös siihen voidaan soveltaa intressipiiriajattelua. Tätä 

tulkintaa tukee KHO:n ratkaisu 2014:579. Siinä oli kyse tilanteesta, jossa keskinäisen 

kiinteistöosakeyhtiön tilat olivat sen emoyhtiön liiketoiminnan käytössä. Keskinäisen 

kiinteistöosakeyhtiön verotettava tulos tuli laskea EVL:n säännösten mukaisesti, kos-

ka sillä oli liiketoiminnallinen yhteys emoyhtiön toimintaan.  

 

Tutkielmassa käsittelyn kohteena oleva kiinteistö omistetaan kiinteistöyhtiön välityk-

sellä. Kiinteistöyhtiön omistajana on toinen osakeyhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaa ja 

käyttää osaa kiinteistöstä omassa liiketoiminnassaan. Loput liikekiinteistöstä on vuok-

rattu ulkopuoliselle taholle. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että mikäli kiin-

teistöyhtiöstä alle puolet on emoyhtiön elinkeinotoiminnan käytössä, kiinteistöomis-

tuksesta saatava vuokratulo muodostaa emoyhtiölle TVL-tulolähteen. Vastaavasti itse 

kiinteistöyhtiö, jonka pääasiallinen toiminta käsittää kiinteistön tai sen tilojen vuok-

raustoimintaa, katsotaan yleensä harjoittavan TVL-toimintaa. Toisaalta, jos kiinteistö-

yhtiön omistaman kiinteistön tiloista yli puolet on emoyhtiön elinkeinotoimintaan tar-

koitetussa käytössä, voi olla mahdollista, että myös ulkopuoliselle vuokratuista tiloista 

saatavat tuotot luetaan kuuluvaksi emoyhtiön EVL-tulolähteeseen. EVL-

tulolähteeseen saatetaan lukea myös sellaisesta kiinteistöyhtiöstä saatu tulo, joka 

alun perin on hankittu yritystoiminnan tarpeisiin, mutta se on myöhemmin vuokrattu 

ulkopuoliselle emoyhtiön käyttötarpeissa tapahtuneiden olosuhteiden muutoksen 



43 
 

vuoksi. Tulolähteen määrittelyssä ei voida myöskään sivuuttaa intressipiiriajattelun 

mukaista näkökulmaa, jonka perusteella kiinteistöyhtiön harjoittamaa toimintaa voi-

daan pitää elinkeinotoimintana, jos kiinteistöyhtiön tarkoitus on palvella muiden kon-

serniyhtiöiden elinkeinotoimintaa. Näyttää siltä, että suuri painoarvo harkinnassa an-

netaan yhtiön nimenomaiselle tarkoitukselle. On kuitenkin epäselvää, miten tarkoitus 

tulkinnanvaraisessa tilanteessa määritellään. Tällaisessa tilanteessa lienee suuri 

merkitys yhtiön esittämillä perusteluilla.  
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3 YHTIÖITETYN KIINTEISTÖOMISTUKSEN TULOVEROKOHTELU SEN OMIS-

TUSAIKANA 

3.1 Tavallisen kiinteistöyhtiön saamien tuottojen ja kulujen käsittely 

Osakeyhtiöt, mukaan lukien kiinteistöyhtiöt, ovat saamastaan tulosta itsenäisiä vero-

velvollisia. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen on maksettava veronalaisten tulojen 

ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena saatavasta veronalaisesta voitosta yhtei-

söjen tuloverokannan mukaan 20 prosenttia veroa vuonna 2015.  

 

Koska osakkeenomistajien omistusta tavallisen kiinteistöosakeyhtiön varallisuuteen ei 

ole samalla tavoin ryhmitelty erillisen yhtiöjärjestykseen sisältyvän selitelmän avulla 

kuin keskinäisessä kiinteistöyhtiössä, tavallinen osakeyhtiö omistaa kiinteistön sekä 

muut oikeudet itsenäisesti ja toisaalta yhtiö on itse vastuussa velvoitteistaan. Samalla 

kaikki sen omaisuudesta syntyvät tuotot kuuluvat sille itselleen. Tavallinen kiinteistö-

osakeyhtiö solmii vuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa kiinteistön tiloihin liittyen ja 

sopimuksen perusteella saatava vuokratuotto kertyy ensin yhtiöön, josta se myö-

hemmin voidaan suorittaa osakkeenomistajille esimerkiksi osinkona tai muuna varo-

jenjakona. (Engblom et al. 2012, 242) Vastaavasti suorasta kiinteistösijoituksesta syn-

tyneet tuotot ovat sen omistajan veronalaista tuloa ja kulut tulonhankkimisesta johtu-

neita vähennyskelpoisia menoja.  

 

3.2 Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perimät vastikkeet ja rahastointi  

Osakkeenomistajat ovat velvollisia vastaamaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 

kuluista vastikemaksujen välityksellä. (Engblom et al. 2012, 242) Keskinäisen kiinteis-

töosakeyhtiö perii osakkeenomistajiltaan vastiketta, joka on sille veronalaista tuloa. 

Vastiketta peritään kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvien juoksevien kulujen 

ja korkojen kattamiseksi. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kannalta vastikkeen ke-

räämiseen ei liity merkittäviä vero-ongelmia. (Engblom et al. 2012, 244) Oikeuskäy-

tännön mukaan osakkeenomistajan maksama vastike on verovähennyskelpoinen, jos 

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tulouttaa vastikkeet, kirjaa poistot sekä suorittaa vas-
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taavat lainanlyhennykset. Yhtiön saaman hoitovastikkeen veronalaisuus ja osakkeen-

omistajan maksaman hoitovastikkeen verovähennyskelpoisuus ilmentääkin selkeästi 

verotuksen symmetriaperiaatetta. Ongelmia vastikkeen vähennyskelpoisuudessa 

osakkeenomistajan kannalta voi syntyä silloin, jos keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on 

pääosin rahoitettu velalla. (Engblom et al. 2012, 246) Tapauksessa KHO 1999:2311 

kiinteistöosakeyhtiön osakkeen kauppahinta sekä hoitovastikkeen määrä oli huomat-

tavasti pienempi suhteessa osakkeeseen kohdistuvaan yhtiölainaosuuteen ja siitä 

perittyyn rahoitusvastikkeeseen. KHO katsoi, että suurin osa rahoitusvastikkeen mak-

susta oli osakkeen hankintamenoa. Vähennyskelpoiseksi määräksi laskettiin summa, 

joka vastasi osakkeenomistajan suhteellista osuutta keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 

lainamaksun määrästä. Lisäperusteena vähennysoikeuden rajoittamiselle mainittiin, 

että yhtiön käyttöomaisuuspoistot olivat suuremmat kuin lainanlyhennykset.  

 

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön huoneistoista saatu vuokratulo allokoituu osak-

keenomistajan tuloksi. Osakkeenomistajan saamaan vuokratuloon voidaan vaikuttaa 

säätämällä keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle maksettavan vähennyskelpoisen vas-

tikkeen määrää. Tässä tilanteessa verotuksen kannalta olennaista on kiinteistöosake-

yhtiön poistojen oikeellisuus sekä ovatko osakkeenomistajan maksamat vastikkeet 

vähennyskelpoisia. Lisäksi keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistaja voi 

verotuksessaan vähentää vuosittaisten pintaremonttien kustannukset vuosikuluina. 

Toisaalta perusparannusten ja rakennusten laajennusten kustannukset on aktivoitava 

taseen vastaavaa puolen rakennuksen hankintamenoon. (Engblom et al. 2012, 243) 

 

Keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä voi olla taseessaan pitkäaikaista lainaa, jonka 

hoitamiseksi yhtiö voi periä hoitovastikkeen lisäksi rahoitusvastiketta. Myös lainanly-

hennyksiä varten perityt vastikkeet ovat lähtökohtaisesti keskinäisen kiinteistöosake-

yhtiön veronalaista tuloa. Jos peritty rahoitusvastike on kuitenkin asianmukaisesti ra-

hastoitu, sillä ei ole verotuksessa tulosvaikutusta. Tulee kuitenkin huomioida, että 

osakkeenomistajilta peritty rahastoitu rahoitusvastike ei voi ylittää lainanlyhennyksiin 

käytettävää määrää tai lainanlyhennyksistä ylijäävä osuus tuloutuu verotuksessa. 

(Engblom et al. 2012, 245) 
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Rahastoinnista ei ole nimenomaista säännöstä, vaan se on ratkaistu verotus- ja oike-

uskäytännössä. Rahasto voidaan perustaa yhtiöjärjestyksen määräyksellä jo yhtiön 

perustamisvaiheessa tai yhtiökokouksen päätöksellä. Rahaston perustamista koske-

va päätös tulee tehdä ennen sen tilikauden päättymistä, jona rahastoon aiotaan varo-

ja kartuttaa. Erityisen haasteen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rahastoinnissa on 

eron määritteleminen osakkeenomistajan tekemän oman pääoman sijoituksen ja yhti-

ön saaman tulon välillä, koska yhtiö saa osakkeenomistajalta niin tulonsa kuin oman 

pääomansa. Vastaavaa ristiriitaa ei muussa elinkeinotoiminnassa yleensä aiheudu. 

Verotuskäytännössä hyväksytään, että taseeseen aktivoitavat menot voidaan rahas-

toida, mutta pääomansijoituksilla ei kuitenkaan ole mahdollista kustantaa vuosikuluja. 

(Engblom et al. 2012, 245) 

 

Verotuskäytännössä hyväksytyn kannan mukaan rahastoimalla on yhtiössä mahdol-

lista toteuttaa ennakkosäästämistä 3-5 vuotta. Määräajan kuluttua rahastoidut varat 

tulee käyttää määriteltyyn tarkoitukseen. Jos rahastoituja varoja ei sallitun ajan puit-

teissa hyödynnetä, niistä tulee jälkikäteen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ve-

ronalaisia tuloja ja tästä seurauksena on jälkiverotus. (Engblom et al. 2012, 245-246)  

 

Lainanlyhennys- tai muuhun rahastoon maksettu suoritus ei ole osakkeenomistajalle 

verovähennyskelpoinen erä suoritusvuonna, koska elinkeinotulon verotuksessa ana-

logisesti kyseessä on pääomansijoitus. EVL 6 §:n nojalla osakeyhtiön pääomansijoi-

tuksena saamat erät eivät ole yhtiölle veronalaista tuloa. Rahastoitu vastike katsotaan 

osaksi osakkeenomistajan osakkeiden hankintamenoa ja se voidaan vähentää vasta, 

kun osakkeiden luovutuksen tai yhtiön purkamisen yhteydessä. Jos keskinäinen kiin-

teistöosakeyhtiö päättääkin tulouttaa rahoitusvastikkeen, osakkeenomistajalla on oi-

keus vähentää suorittamansa rahoitusvastike veronalaisesta tulostaan, esimerkiksi 

vuokratulosta. Rahastoimatta jätetyt, osakkeenomistajan maksamat rahoitusvastik-

keet ovat lähtökohtaisesti verovähennyskelpoisia suorituksia kyseisenä verovuotena, 

kun ne vastaavasti ovat veronalaista tuloa vastaanottavalle yhtiölle. (Engblom et al. 

2012, 245-246)  
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Rahastoinnilla voidaan poistaa tai ainakin siirtää lainanlyhennyksiin maksettujen vas-

tikkeiden verotusta. Toisaalta osakkeenomistajalla voi omassa verotuksessaan olla 

tarvetta saada vähentää yhtiön lainanlyhennyksiin tarkoitetut rahoitusvastikkeet vuo-

sikuluina oman veronalaisen tulonsa pienentämiseksi, jolloin rahastointia ei ole syytä 

toteuttaa. Etenkin, jos kiinteistön omistus on tarkoitettu puhtaasti määräaikaiseen si-

joitukseen, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tulevien lainojen maksua varten vastik-

keiden rahastointia ei välttämättä kannata tehdä. Rahastoimalla yhtiöön ”säästetään” 

varoja myöhempää käyttöä varten ja osakkeenomistajan näkökulmasta myyntitilan-

teessa rahastoiduista varoista olisi saatava vastaava määrä hyvitettyä kauppahinnas-

sa. 

 

Keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä, kuten ei muillakaan verovelvollisilla, ei ole oike-

utta vähentää verotuksessaan maksettuja lainanlyhennyksiä. Tulosvaikutteisiin pois-

toihin ei enää kulukirjauksen yhteydessä liity kassavaikutuksia eli poistot ovat kirjan-

pidollinen kuluerä. Jos vastikkeella hoidettavien rahastoimattomien lainanlyhennysten 

ja poistojen määrät eivät ole tasapainossa, se voi aiheuttaa ongelmia. Lainanlyhen-

nysten ollessa verovähennyskelpoisia poistoja suurempia, lisävastiketta on perittävä 

osakkeenomistajilta. Lisävastikkeella on katettava poistot ylittävien lainanlyhennysten 

osuus sekä verot, koska rahastoimattoman rahoitusvastikkeen periminen on yhtiölle 

veronalaista tuloa. Tämä voidaan välttää keräämällä osakkeenomistajilta yhtiölle lisää 

omaa pääomaa eli rahastoimalla perityt varat lainanlyhennysrahastoon. (Engblom et 

al. 2012, 245) Rahastoimalla lainanlyhennykseen tarkoitetuista vastikkeista aiheutuva 

verovähennyskelpoisuuskysymys siirtyy osakkeenomistajan kannettavaksi. (Engblom 

et al. 2012, 251) KHO 2.12.2004 T 3113 ratkaisussa todettiin, että korjaustyö, jonka 

rahoittamiseksi yhtiö on ottanut velkaa ja vastaavasti perinyt lainan rahoittamiseksi 

osakkeenomistajilta rahoitusvastiketta, katsottiin osakkeenomistajan lisäsijoitukseksi 

yhtiöön. Lisäsijoitusta pidettiin osana osakkeiden hankintamenoa. 

 

Keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä eri osakeryhmiä rasittava lainaosuuden määrä 

voi vaihdella. Erisuuruisen lainosuuden johdosta osakkeenomistajilta veloitetaan siten 

erisuuruisia vastikkeita. Joskus vastikkeiden erisuuruutta on pyritty hyödyntämään 
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perusteettoman veroedun saamiseksi siten, että tietyn osakkeenomistajan osakkeisiin 

kohdistuva lainaosuus on ollut huomattavan suuri verrattuna toisen osakkeenomista-

jien osakkeita rasittavaan lainaosuuteen. On myös mahdollista, että muiden osak-

keenomistajien osakkeisiin ei ole lainaosuutta kohdistunut lainkaan eli osakkeet ovat 

olleet velattomia. Tässä tilanteessa yksi osakkeenomistaja on suorittanut korkeaa 

vastiketta ja häneltä perittyä vastiketta vastaan on tehty koko kiinteistöä vastaavat 

poistot ja suoritettu lainanlyhennykset. Tällä tavalla kiinteistöstä tehtävät poistot on 

vyörytetty yhden tai muutaman osakkeenomistajan eduksi. Tästä voi aiheutua osak-

keenomistajalle veroseuraamuksia. 

 

Verotuksellisia haasteita voi syntyä myös silloin, jos keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 

perimät vastikkeet ovat suurempia kuin poistojen kattamiseksi olisi tarpeellista. Tällöin 

yhtiölle kertyy kassaan ylijäämää, jota se ei tarvitse. Jos vastikkeista kertynyt ylijäämä 

lainataan pitkäaikaisesti takaisin osakkeenomistajalle, voi siitä aiheutua osakkeen-

omistajan verotuksessa ongelmia. (Engblom et al. 2012, 251)  

 

 

 

Kuva 1 Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja tavallisen kiinteistöyhtiön rahavirrat 
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3.3 Poistot 

Verotuksessa poistojen käsittelyssä sovelletaan kiinteistöyhtiömuodosta riippumatta 

samoja säännöksiä. Poistoja ovat oikeutettuja tekemään elinkeinoverolain mukaan 

verotettavat yhteisöt. Lisäksi TVL 116 §:n mukaan muut verotettavat kirjanpitovelvolli-

set tekevät poistonsa EVL:n mukaisesti. Vuotuisten poistojen taloudellinen merkitys 

kasvaa mitä suurempi on yhteisöjen verokanta ja päinvastoin (Mattila 2010, 463), jol-

loin poistot voivat olla yksi verosuunnittelun keinoista. Poistoilla kuluvan käyttöomai-

suuden hankintameno jaksotetaan vähennettäväksi kuluina tulevien verovuosien ai-

kana. Todettakoon, että kirjanpidon poistojärjestelmä poikkeaa verotuksen poisto-

säännöksistä esimerkiksi siten, että se on rajoitetumpi. Kirjanpidon poistot ovat lähtö-

kohtaisesti hyödykekohtaisia suunnitelman mukaisia tasapoistoja (Mattila 2010, 464), 

kun verotuksessa käytetään usein menojäännöspoistoa. Lisäksi kirjanpidon poistojen 

tarkoituksena on suunnitelman mukaisin poistoin vähentää hankintameno taloudelli-

sen kulumisen mukaisesti, kun verotuksessa poistojärjestelmä perustuu hankintame-

non jaksottamiselle eri verovuosille. Yrityksen poistojärjestelmien konkreettisin ero on 

siinä, että kirjanpidossa suunnitelman mukaisten poistojen tekeminen on pakollista, 

kun taas verotuksessa poistojen tekeminen voidaan lykätä myöhemmille vuosille. 

(Seppälä 2012, 62) 

 

Poistomääriä koskevat säännökset ovat EVL III osan 3 luvussa. Elinkeinoverolain 

mukaan käyttöomaisuudeksi katsottavan rakennetun kiinteistön hankintameno jae-

taan kolmenlaisen verokohtelun ryhmään sallitun vuosittaisen poiston mukaan: maa-

pohjaan, rakennukseen sekä koneisiin ja laitteisiin. (Engblom et al. 2012, 239) Kiin-

teistöön kohdistuu erityisesti rakennuksia koskeva EVL 34 §, jonka mukaan raken-

nuksen käyttötarkoituksesta riippuen verovuoden jäännösarvon maksimipoisto on 4-7 

%. Joissain tapauksissa rakennukseen kohdistuva poisto voi olla jopa 20 %:a. Lisäksi 

kiinteistön liittyvien koneiden ja laitteiden, kuten hissien sekä ilmanvaihto- ja ilmas-

tointilaitteiden sekä muiden rakennuksen ainesosien, hankintamenot poistetaan vuo-

sittain enintään 25 %:n menojäännöspoistoin (EVL 31 §). Rakennuksen hankintame-
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non vähentäminen voidaan kuitenkin aloittaa vasta sen verovuoden aikana, jolloin 

rakennus on tosiasiallisesti otettu käyttöön (EVL 34 §). 

 

Pääsääntöisesti kulumattoman käyttöomaisuuden hankintameno vähennetään EVL 

42.1 §:n nojalla vasta sinä verovuonna, jona lopullinen luovutus tai menetys on tapah-

tunut, eikä ennen luovutushetkeä kulumattoman käyttöomaisuuden hankintamenosta 

ole sallittua tehdä poistoja. Siten kiinteistöyhtiön osakkeiden hankintameno kirjataan 

ja aktivoidaan taseessa kokonaisuudessaan osakkeille, eikä vastaavaa jakoa poisto-

ryhmiin tehdä kuten kiinteistön suoran hankinnan yhteydessä. (Honkamäki ja Penna-

nen 2010, 91-92) Lisäksi säännöksestä seuraa, että nykyisin osakkeista ei saa myös-

kään tehdä arvonalennuspoistoja, vaan osakkeiden arvonalentuminen realisoituu vas-

ta luovutuksen yhteydessä. (Engblom et al. 2012, 243) Kulumattoman käyttöomai-

suuden myynnistä syntyneen tappion vähennyskelpoisuuden vaatimuksena on, että 

luovutushinta tai menetyksestä saatu korvaus on vähennyskelpoista verotuksessa. 

(Andersson ja Penttilä 2014, 613-618) 

 

Kiinteistön (maa-alueet ja rakennukset) kauppahinta on suositeltavaa jo kauppakir-

jassa eritellä elinkeinoverolain sallimiin vuosittaisiin poistoryhmiin, koska siten kiinteis-

tön hankintameno voidaan aktivoida asianomaiselle poistokohteelle (maapohjaan, 

rakennuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin). Kiinteistön hankinnan yhteydessä on mak-

settava varainsiirtoveroa, joka myös aktivoidaan taseessa kiinteistön hankinta-

menoon. Varainsiirtovero on kiinteistön hankinnassa 4 % kauppahinnasta ja vastaa-

vasti 2 % kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppahinnasta. Myös rakennuksiin sekä konei-

siin ja laitteisiin kohdistuva varainsiirtovero on vähennettävissä vuosittaisina poistoi-

na, mutta toisaalta maapohjaan kohdistuva varainsiirtovero jää kasvattamaan maa-

pohjan hankintamenoa, joka on vähennettävissä vasta luovutuksen yhteydessä. 

(Engblom et al. 2012, 239) Mitä suurempi osa hankintamenosta voidaan kohdistaa 

poistokelpoiseen varallisuuteen, sitä suurempi osa kauppahinnasta voidaan vähentää 

poistoina. Mikäli kauppahinnan allokoinnista ei ole kauppakirjassa sovittu, hankinta-

meno kohdistetaan varallisuuserille käypien arvojen suhteessa. (Honkamäki ja Pen-

nanen 2010, 289) Hankintamenoon aktivoidaan kauppahinnan lisäksi välittömästi 
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hankinnasta aiheutuvat todelliset kustannukset kuten asiantuntijapalkkiot. Hankinnan 

jälkeiset kustannukset vähennetään vuosikuluina kirjanpidossa ja verotuksessa. 

(Honkamäki ja Pennanen 210, 76, 78-79, 91)  

 

Yhtiön verotettavan tulon laskemisessa voidaan soveltaa sekä EVL:n että TVL:n 

säännöksiä, mutta kuitenkin yhtiön verotettavaa tuloa määriteltäessä poistot käsitel-

lään EVL:n mukaisesti. EVL 54 §:ssä säädetään poistojen sekä muiden kulujen vä-

hentämisen kirjanpitosidonnaisuudesta. Säännöksen 2 momentin mukaan verovelvol-

linen voi vähentää poistoina enintään vastaavan määrän mitä hän on verovuonna ja 

aikaisemmin kirjanpidossaan poistoina vähentänyt. Säännöksellä on merkitystä tulon 

ja menon jaksottamiseen verovuosille ja se on selkeä indikaatio kirjanpidon ja vero-

tuksen yhteydestä. Säännös ei kuitenkaan edellytä, että kirjanpidon ja verotuksen 

vuotuisten poistojen olisi oltava yhtä suuret. Ainoa edellytys on, että verotuksessa 

tehtävien poistojen määrä ei ylitä kirjanpidossa verovuonna tai aikaisempina vuosina 

tehtyjen poistojen määrää. Sallittua on, että verovelvollinen tekee kirjanpidossaan 

suuremman vuotuisen poiston kuin verotuksessa. Kirjanpidon poistot on kuitenkin 

tehtävä tulosvaikutteisesti. Jos verovelvollinen on kirjanpidossaan tehnyt suuremman 

poiston kuin mitä on hyväksytty verotuksessa, syntyy näiden erotuksesta ns. hylly-

poistoa, jonka verovelvollinen voi vähentää myöhemmin seuraavien vuosien verotuk-

sessaan. (Andersson ja Penttilä 2014, 814-815) Hyllypoistolla siis tarkoitetaan kirjan-

pidossa tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka on kuitenkin jätetty verotukses-

sa vähentämättä ja ”hyllytetään” myöhempää vähentämistä varten. Hyllypoistojen 

tekeminen voi olla verosuunnittelunäkökulman kannalta järkevää, koska ne eivät van-

hene. Mikäli yhtiöllä on vahvistettuja tappioita, kannattaa tappiot pyrkiä vähentämään 

niiden vanhenemisajan vuoksi ennen verotuksen poistojen tekemistä. (Seppälä 2012, 

64) Poistojen hyllyttäminen verotuksessa kannattaa tehdä silloin, kun yhtiön verotet-

tava tulo on tappiollinen, koska näin poistoihin liittyvä kulukirjaus voidaan siirtää käy-

tettäväksi myöhemmin, kun voitollisia tuloksia syntyy.  

 

Toisaalta tilinpäätöksessä on erityisestä syystä mahdollista esittää suunnitelman mu-

kaista poistoa suurempi verotuksen poisto, jolloin verotuksessa hyväksyttäväksi vaa-
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dittava poiston määrä on suurempi kuin on kirjanpidossa vähennetyn poiston määrä. 

Tällöin kirjanpidon suunnitelman mukaisen poiston ylittävä määrä vähennetään tulos-

laskelmalla tilinpäätössiiroissa poistoerona. Poistoeron kirjaamisen mahdollisuus on 

johdettu EVL 54 §:n kirjanpidon ja verotuksen poistojen vastaavuuden edellytyksestä. 

Toisin sanoen, tuloslaskelmassa vähennetyn suunnitelman mukaisen poiston ja pois-

toeron muutoksen summan eli kokonaispoiston määrän on kumulatiivisesti oltava yh-

tä suuri kuin verotuksessa vähennettäväksi vaadittavan poiston määrä. On syytä 

huomata, että verotuksessa vähennettävien poistojen määrä ei voi koskaan olla kir-

janpidossa vähennettävien poistojen määrää suurempi eli kirjanpidon poistot edeltä-

vät verotuksen poistoja. (Leppiniemi ja Walden 2010, 249) Poistoeron kirjaamisella 

yhtiö voi siis vähentää etupainotteisesti poistoja kuluina. Tämä voi olla perusteltua 

toteuttaa silloin, kun yhtiön verotettavaa tuloa halutaan pienentää. 

 

Kirjanpidon ja verotuksen poistosäännösten rajoissa verovelvollisella on mahdollisuus 

tehdä verosuunnittelua (Engblom et al. 2012, 244), sillä vuosittaisen poiston määrä 

vaikuttaa suoraan verotettavan tulon tai tappion muodostumiseen (Mattila 2010, 467). 

Tilinpäätös- ja verosuunnittelussa kiinteistöyhtiön tulos pyritään esittämään siten, että 

tulos jää nollaan, jolloin yhtiölle ei synny verotettavaa tuloa. (Engblom et al. 2012, 

243) Koska verotuksessa ei ole pakollista tehdä vuotuisia maksimipoistoja, verotuk-

sen poistomäärää muuttamalla voidaan vaikuttaa kiinteistöyhtiön verotettavan tulon 

muodostumiseen. (Seppälä 2012, 64) Jos kiinteistöyhtiö haluaa kasvattaa verotetta-

van tulonsa määrää, verotuksessa vähennyskelpoiset poistot voidaan jättää vero-

vuonna vähentämättä. Toisaalta, jos yhtiöllä on hyllytettyjä poistoja aiemmilta vero-

vuosilta ja kuluva verovuosi näyttäisi olevan voitollinen, kannattaa hyllypoistoja hyö-

dyntää, jolloin niiden avulla verotettavan tulon määrä pienenee. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että omaisuuden myynti (tai romutus) tuloutuu yhtiölle joko suoraan tai epä-

suorasti luovutusvuotena.  

 

Kirjanpitolautakunnan (KILA) ohjeessa 9.12.2008 nro 1830 on otettu kantaa milloin 

kiinteistöyhtiö voi jättää kirjanpitolain edellyttämät suunnitelman mukaiset poistot te-

kemättä. Merkittävä ero tavallisen kiinteistöyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön 
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välillä on kirjanpitolain (KPL) mukaisten säännönmukaisten poistojen vähentämises-

sä. KILAN antaman lausunnon mukaan asunto-osakeyhtiölakia soveltavan keskinäi-

sen kiinteistöosakeyhtiön ei vakiintuneen käytännön mukaan ole pakollista tehdä 

suunnitelman mukaisia poistoja. Jos keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö kuuluu konser-

niin, konsernitilinpäätöksen laatimisen yhteydessä poistot on kuitenkin muunnettava 

suunnitelman mukaisiksi, koska konserniyhtiöiden kirjausperiaatteiden on oltava sa-

manlaiset. Lisäksi osakeyhtiölakia soveltava tavallinen kiinteistöyhtiö on kuitenkin ai-

na velvollinen tekemään suunnitelman mukaiset poistot. (Engblom et al. 2012, 244) 

 

Mainittakoon, että säännönmukaisten vuosittain tehtävien poistojen lisäksi kiinteistö-

yhtiöllä on mahdollisuus tehdä tiettyjen edellytysten täyttyessä rakennuksesta kerta-

luonteinen lisäpoisto. Kertaluonteisen lisäpoiston seurauksena kiinteistöyhtiön vero-

tuksessa usein vahvistetaan verovuodelle tappio. Jos tappio halutaan käyttää, keski-

näisen kiinteistöyhtiön on realisoitava omaisuuttaan. Lisäpoiston tekemiseen sovelle-

taan myös EVL 54 §:n säännöksiä, joten vastaava poisto on tehtävä myös kirjanpi-

dossa. (Engblom et al. 2012, 245) Lisäpoiston edellytyksiä ei kuitenkaan ole tarkoi-

tuksenmukaista käsitellä tässä tutkielmassa enempää. 

 

3.4 Kiinteistön hankinnan rahoitus  

Osakeyhtiö rahoittaa toimintaansa sen omasta liiketoiminnasta saatavalla tulorahoi-

tuksella, yhtiön osakkeenomistajien sijoittamina oman pääoman ehtoisilla varoilla se-

kä vieraan pääoman ehtoisella velkarahoituksella. Kun osakeyhtiö tekee toimintansa 

aikana investointeja, investoinnin tulorahoituksen ulkopuoliseen rahoitukseen vaikut-

tavat siihen sitoutuneen pääoman kustannus eli velkarahalle maksettava korko ja/tai 

osakkeenomistajan sijoitukselleen määrittelemä tuotto-odotus sekä verotus. (Knüpfer 

ja Puttonen 2009, 29-31) Verotuksen näkökulmasta rahoituksen merkitys ilmenee 

esimerkiksi siinä, että voidaanko rahoituksesta aiheutuneita kustannuksia vähentää 

yhtiön verotuksessa, jolloin kustannukset eivät kokonaan jää yhtiön kannettaviksi. 

Esimerkiksi osingon maksaminen osakkeenomistajille ei ole verovähennyskelpoinen, 

mutta yhtiön toimintaan liittyvään velkaan maksettu korko voidaan lähtökohtaisesti 
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vähentää verotuksessa, eikä merkitystä ole sillä onko velka otettu rahoituslaitokselta 

tai osakkeenomistajalta. (Kukkonen 2007a, 127-128) 

 

Yrityskauppatilanteissa sekä suurissa investoinneissa rahoitus toteutetaan usein osit-

tain velkarahoituksella sekä osittain oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Oikealla 

oman pääoman ja vieraan pääoman suhteella voidaan toteuttaa yhtiön optimaalinen 

pääomarakenne. (Katramo et al. 2011, 265) Yhtiön rahoituksessa hyödynnetäänkin 

usein velan vipuvaikutusta, jolla tarkoitetaan yhtiön vieraan pääoman lisäämistä suh-

teessa omaan pääomaan. Vipuvaikutuksen käyttö on kannattavaa silloin, kun oman 

pääoman tuotto on suurempi kuin velasta maksettava korkokustannus. (Knüpfer ja 

Puttonen 2009, 179-180) Toisaalta vipuvaikutusta ei synny, jos korkokulu on suurem-

pi kuin omalle pääomalle saatava tuotto. (Katramo et al. 2011, 271) Velkarahoitusta 

harkittaessa ostajan kannattaa kuitenkin selvittää kohdeyhtiön tulorahoituksen katta-

vuus, jotta velan korko ja lyhennys voidaan suorittaa ajallaan. (Katramo et al. 2011, 

225-226) 

 

Velan vipuvaikutukseen liittyy korkokustannuksen vähennysoikeus verotuksessa. 

Korkokustannusten verovähennysoikeudesta syntyvää hyötyä kutsutaan verokilveksi. 

Korkovähennysoikeus pienentää vieraan pääoman kustannuksia, jolloin velan vipu-

vaikutus suhteessa omaan pääomaan voi kasvaa. (Katramo et al. 2011, 265) Velan 

vipuvaikutusta voidaan vielä tehostaa siten, että osakkeenomistaja rahoittaa yhtiölle 

annettavan velan, jolloin yhtiön maksama korko on osakkeenomistajan tuloa. (Katra-

mo et al. 2011, 272) Näin rahoituskustannus voidaan ”kierrättää” ns. etuyhteyspiirin 

osapuolien välillä. Koron maksusta aiheutuva kustannus hyödyttää erityisesti konser-

nirakenteessa, jolloin lasketaan konsernin efektiivistä veroastetta. Konserniyhtiöiden 

välisellä velalla voidaan siis käytännössä pienentää konsernin kokonaisveromäärää. 

(Äimä 2009, 158-159)  

 

Ulkopuoliselta taholta otettu velka on pääsääntöisesti markkinaehtoinen, jolloin velan 

ehtoja tai korkojen vähennysoikeutta ei yleensä verotuksessa kyseenalaisteta. Jos 

velanantajana on osakkeenomistaja, tulee korko määritellä myös silloin markkinaeh-
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toiseksi. Silloin myös etuyhteysvelan korko on lähtökohtaisesti yhtiölle verotuksessa 

vähennyskelpoinen, eikä koron vastaanottamisesta aiheudu osakkeenomistajalle ve-

roseuraamuksia. (Katramo et al. 2011, 226-227) Mikäli korkoa ei katsota markkinata-

soa vastaavaksi, joudutaan tilanteeseen, jossa siirtohinnoittelua koskevat kysymykset 

nousevat esiin ja mahdollisuus veronkorotukseen kasvaa.  

 

Osakkeenomistajan antamassa velkarahoituksessa on korkojen vähennysoikeuden 

lisäksi huomioitava alikapitalisointisäännökset, jotka rajoittavat etuyhteyssuhteessa 

olevien osapuolien väliseen velkaan kohdistuvan koron verovähennysoikeutta. Alika-

pitalisoinnilla tarkoitetaan toimialalle epätavanomaista oman pääoman vähäistä mää-

rää suhteessa vieraan pääoman määrään. (Kukkonen ja Walden 2009, 113) Lisäksi 

koron verovähennysoikeuden rajoitus vaikuttaa myös vieraan pääoman kustannuk-

seen kasvattamalla sitä, mikäli osakkeenomistajan ja yhtiön välisen velkarahoituksen 

korkokustannus ylittää tietyt rajat.  

 

3.5 Kiinteistön hankintaan liittyvät korkokulut ja korkojen vähennysrajoitus 

Vuonna 2013 tuli voimaan EVL 18 a §:n korkorajoitussäännös, jota sovelletaan en-

simmäisen kerran vuoden 2014 toimitettavassa verotuksessa. Korkorajoitussäännös 

rajoittaa osakeyhtiöiden, avoimien ja kommandiittiyhtiöiden korkojen verovähennys-

kelpoisuutta. Korkovähennysoikeuden rajoituksella on tarkoitus nimenomaan puuttua 

konsernin sisäisiin tai muihin etuyhteysosapuolien välisten velkojen korkokuluihin, 

sillä juuri näissä lainasuhteissa voidaan verosuunnittelun avulla saavuttaa merkittäviä 

hyötyjä veronmaksuvelvollisuuden minimoinnissa. (Malmgrén 2013, 13) Korkorajoi-

tussäännöksen todellista merkitystä yritysten taloudelliseen toimintaan voidaan vielä 

vain arvailla, mutta on todennäköistä, että toisiinsa etuyhteydessä (esim. konserniyh-

tiöiden väliset lainat) olevien tahojen suurempiin lainajärjestelyihin tullaan kiinnittä-

mään enemmän huomiota.  

 

Lähtökohtaisesti EVL 7 §:n yleissäännöksen ja EVL 18.1 §:n 2 kohdan mukaan yhtiö 

voi vähentää verotuksessa elinkeinotoimintaansa liittyvän korkomenon. Toisaalta, 
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mikäli korkomeno ei liity yhtiön elinkeinotoimintaan, se ei ole lainkaan vähennyskel-

poinen EVL –tulolähteen tulosta. (Verohallinnon ohje 7.4.2014) Toisin sanoen, vie-

raan pääoman ehtoisen velan korko on elinkeinotoiminnan tulosta vähennyskelvoton, 

jos velan ottamiselle ei voida esittää liiketaloudellisia perusteita. (Tikka et al. 2014, 

189) On huomattava, että TVL-tulolähteen tulosta voidaan vähentää tulonhankkimis-

velan korko TVL 58 §:n nojalla. EVL 18 a §:n korkorajoitussäännös koskee kuitenkin 

vain EVL-tulolähteen korkomenoja. TVL-tulolähteen korko on siten toistaiseksi rajoi-

tuksetta vähennyskelpoinen, mikäli se liittyy tulonhankkimistoimintaan. 

 

Pääsääntöä eli korkojen vähennysoikeutta rajoittaa EVL 18 a §:n erityissäännös, jon-

ka mukaan ”korkomenot ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ovat korkotulojen 

suuruiset. Korkotuloja suuremmat korkomenot (nettokorkomenot) ovat vähennyskel-

poisia, jos ne ovat verovuonna enintään 500.000 euroa. Nettokorkomenojen ylittäes-

sä verovuonna edellä mainitun määrän nettokorkomenot eivät ole vähennyskelpoisia 

siltä osin kuin: 

1. ne ylittävät 25 prosenttia EVL:n 3 §:ssä tarkoitetusta elinkeinotoiminnan tulok-

sesta, johon on lisätty korkomenot ja verotuksessa vähennettävät poistot sekä 

konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitettu saatu konser-

niavustus ja josta on vähennetty annettu konserniavustus; ja 

2. 25 prosentin rajan ylittävien nettokorkomenojen määrä on enintään yhtä suuri 

kuin etuyhteydessä olevien velkasuhteen osapuolten väliset nettokorkomenot.” 

(EVL 18 a 2 mom.) 

 

Säännöksessä määritellään miten vähennyskelvottomien korkomenojen määrä laske-

taan. Korkomenot ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia, mikäli korkotulot ylittävät 

korkomenojen määrän. Nettokorkomenojen laskennassa huomioidaan kaikki yrityk-

sen velkoihin ja saamisiin liittyvät korot, joten laskelmassa huomioitava velka voi olla 

otettuna täysin ulkopuoliselta tai etuyhteydessä olevalta taholta. (Aalto ja Viilo 2013, 

274) Yrityksen nettokorkomenot syntyvät, jos yrityksen korkotulot ovat pienemmät 

kuin sen korkomenot. Esimerkiksi yhtiön nettokorkomenot ovat yhteensä 495.000 eu-

roa, mikäli sen korkotulot ovat 345.000 euroa ja toisaalta sillä on korkomenoja 
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840.000 euroa. Koska nettokorkomenojen määrä jää alle 500.000 euron, verovelvolli-

nen voi vähentää korkomenot kokonaisuudessaan, vaikka osa niistä olisikin etuyh-

teysvelan korkoja. (Andersson ja Penttilä 2014, 471) 

 

Tulee huomata, että nettokorkomenoihin luetaan kaikki, myös etuyhteyssuhteen ulko-

puoliset, yrityksen suorittamat korkomenot. Epäselvyyttä on kuitenkin siitä, mitä koron 

käsitteellä tässä yhteydessä tarkoitetaan, sillä korkoa ei ole verolainsäädännössä tar-

kemmin määritelty. Määrittelemättä on myös velan käsite. Verotuksessa koroksi on 

yleisesti ottaen katsottu korvaus vieraan pääoman käytöstä ja velan ominaispiirteenä 

pidetään sen takaisinmaksuvelvollisuutta sekä sitä, ettei sen perusteella suoda oike-

utta yrityksen päätöksentekoon. (Aalto ja Viilo 2013, 275) Merkitystä velan ja koron 

määrittelyssä vaikuttaa olevan sopimusolosuhteen luonteella, jolloin syntyy myös 

mahdollisuus tulkintaongelmiin. 

 

Mikäli nettokorkomenojen määrä ylittää 500.000 euroa, nettokorkomenoista on vä-

hennyskelpoista enintään 25 %:a oikaistun elinkeinotoiminnan tuloksesta. (Andersson 

ja Penttilä 2014, 471-472.) Vähennyskelpoisten nettokorkomenojen laskemista on 

käsitelty tarkemmin esimerkkilaskelmin muun muassa korkovähennysoikeuden rajoi-

tuksia elinkeinotoiminnassa koskevassa verohallinnon ohjeessa 7.4.2014, diaarinu-

mero A206/200/2013. Oikaistulla elinkeinotoiminnan tuloksella tarkoitetaan ”verovuo-

den tuottojen ja kulujen erotusta (EVL 3.1 §)”, josta ei ole vähennetty tuloveroja, muita 

vähennyskelvottomia veroja eikä edellisten vuosien tappioita (Verohallinnon ohje 

7.4.2014), mutta siihen on lisätty korkomenot ja verotuksen poistot sekä nettomääräi-

nen konserniavustus (EVL 18 a § 2 mom). On huomattava, että elinkeinotoiminnan 

tulosta laskettaessa kyse on veronalaisista tuloista, jonka mukaan säännöksellä tar-

koitettaneen sellaista tulosta, jossa on huomioitu kirjanpidon ja verotuksen eroista 

johtuvat tuloksen laskentatavat. (Aalto ja Viilo 2013, 279) Selvyyden vuoksi todetta-

koon, että tuloverot sekä muut vähennyskelvottomat verot eivät sisälly elinkeinotoi-

minnan tulokseen (Malmgrén, 2013, 12).  
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”Velkasuhteen osapuolet ovat etuyhteydessä toisiinsa, jos osapuolella on toisessa 

osapuolessa määräysvalta tai kolmannella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa 

määräysvalta velkasuhteen molemmissa osapuolissa VML 31.2 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla. Velkasuhteen osapuolilla tarkoitetaan koron maksajaa ja sitä vastaavan tulon 

tosiasiallista edunsaajaa.” (EVL 18 a 5 mom.) Hallituksen esityksessä (HE 146/2012, 

23) huomautetaan, että myös luonnollinen henkilö voi käyttää toisessa osapuolessa 

määräysvaltaa. Tämän perusteella etuyhteyden osapuoli voi siis olla osakeyhtiön li-

säksi myös yksityishenkilö.   

 

”Jos koron perusteena oleva velka on otettu muulta kuin etuyhteydessä olevalta osa-

puolelta, velkaa pidetään etuyhteydessä olevalta osapuolelta otettuna velkana siltä 

osin kuin: 

1. etuyhteydessä olevalla osapuolella on saatava muulta kuin etuyhteydessä ole-

valta osapuolelta ja saatavalla on yhteys velkaan; tai  

2. velan vakuutena on etuyhteysosapuolen saatava. (EVL 18 a 6 mom.)” 

 

Säännöksessä tarkoitetut velat ovat luonteeltaan välillisiä etuyhteysvelkoja, joissa 

etuyhteysvelka on järjestetty kolmannen osapuolen kautta siten, että yhtiö ottaa velan 

rahoituslaitokselta, johon toinen etuyhteyssuhteessa oleva on tehnyt vastaavan suu-

ruisen talletuksen. Lisäedellytyksenä on, että kyseinen talletus on yhdistettävissä etu-

yhteysvelkaan. (Andersson ja Penttilä 2014, 474) Tikkasen (2013, 504) mukaan velal-

la ja talletuksella tulee olla ”asiallinen yhteys” toisiinsa, mutta hän korostaa kuitenkin 

varovaista tapauskohtaista harkintaa sekä verovelvollisen edun mukaista tulkintaa 

epäselvässä tilanteessa. Esimerkiksi OYL 12 luvun mukainen pääomalaina on tyypil-

linen etuyhteyslaina (Aalto ja Viilo 2013, 276). 

 

EVL 18 a 3 momentissa säädetään edellytyksestä, jonka perusteella verovelvollisen 

on mahdollista vapautua korkojen vähennyskelpoisuuden rajoituksista. Etuyhteysvel-

koihin liittyvät korkomenot voivat myös olla kokonaan vähennyskelpoisia säännök-

sessä tarkoitetun tasevertailun (ns. tasetesti) perusteella. Tasevertailun perusteella 

korkorajoitussäännöstä ei sovelleta, jos verovelvollisen yhtiön oman pääoman suhde 



59 
 

verrattuna sen vahvistetun tilinpäätöksen taseen oman pääoman loppusummaan on 

korkeampi tai yhtä suuri kuin konsernitaseen vastaava suhdeluku. Tasevertailussa 

olettamana on, että vertailtavissa taseissa noudatetaan IFRS-standardeja, mikä ei 

kuitenkaan toteudu käytännössä, koska erillisyhtiöitä ei ole velvoitettu laatimaan tilin-

päätöstään IFRS-standardien mukaisesti. Käytännössä tasevertailu tehdään konser-

nin mahdollisesti laatiman IFRS-taseen ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten no-

jalla laaditun erillisyhtiön taseen perusteella. Tasevertailusäännöksen soveltaminen ei 

ole mahdollista, mikäli konsernitase on laadittu EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella tai 

valtiossa, jonka kanssa Suomella ei ole voimassa olevaa kaksinkertaisen verotuksen 

välttämistä koskevaa verosopimusta. (Andersson ja Penttilä 2014, 474-475) Käytän-

nössä tasevertailun haasteena on kuitenkin ulkomaisen konsernitaseen sisältämien 

erien vastaavuus kotimaisen taseen eriin.  

 

”Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voidaan vähentää seuraavien vuosien tulois-

ta kunkin verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen määrään saakka. Verovel-

vollisen on vaadittava vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähentämistä ja sel-

vitettävä vähentämisen perusteet. (EVL 18 a 7 mom.)” Säännöksen perusteella vero-

vuonna vähennyskelvottomien etuyhteysvelkojen korot eivät jää lopullisesti vähentä-

mättä, vaan ne kumuloituu yhdeksi eräksi vähennyskelvottomuuden toteamisvuoden 

jälkeen ja vähennetään tulevien verovuosien korkotuloista vähennyskelpoisten kor-

komenojen sallimissa rajoissa. (Aalto ja Viilo 2013, 282) Verovelvollisen tulee vaatia 

korkomenojen vähentämistä, mutta muita rajoitteita kertyneiden korkojen vähennys-

kelpoisuudella ei ole. Siten huomionarvoista on, että verrattaessa tappiontasaus-

säännöstöön etuyhteysvelkojen korkomenojen vähentämisoikeus ei vanhene, vaan 

ne voidaan vähentää myös omistajanvaihdoksista huolimatta. (Andersson ja Penttilä 

2014, 476-477)  

 

Vähentämättä jääneet etuyhteyskorot voivat aiheuttaa laskennallisen verosaamisen 

kirjaamisvelvoitteen. Ongelmana verosaamisen kertymisessä on, että etuyhteyskor-

kojen vähentäminen voi olla hankalaa rajoitusten edellyttämissä puitteissa, koska sil-

loin yhtiön tuloksen on parannuttava, velkamäärän pienennyttävä tai korkotason las-



60 
 

kettava. (Aalto ja Viilo 2013, 283) On esitetty, että voisi olla mahdollista vahvistaa yh-

tiön pääomarakennetta siten, että tasetestin perusteella korkomenot tulisivat kaikki 

vähennyskelpoisiksi. Toisaalta on myös mahdollista, että asetettu 500.000 euron net-

tokorkomenojen raja ei ylity, jolloin kaikki korkomenot olisivat vähennyskelpoisia. (Aal-

to ja Viilo 2013, 283) Tämä säännöksen tulkintakysymys on kuitenkin vielä verotus-

käytännössä testaamatta, joten täyttä varmuutta asiaan ei vielä ole. Koska verolain-

säädäntöä tulkitaan sen sanamuodon mukaisesti, voi kyseinen säännöksen tulkinta-

tapa olla täysin perusteltu. 

 

On tärkeää huomata, että korkorajoitussäännöstä sovelletaan ainoastaan yritysten 

elinkeinotoiminnasta saatavaan tuloon. Näin ollen esimerkiksi kiinteistöyhtiöiden 

saamaan TVL –tulolähteen alaiseen tuloon liittyvät korkomenot ovat lähtökohtaisesti 

vähennyskelpoisia (Tikka et al. 2014, 190). TVL-tulolähteeseen liittyvät korot on ero-

teltava tuloslaskelman korkomenoista ja –tuotoista siksi, ettei niitä lasketa mukaan 

nettokorkomenojen laskelmassa. (Aalto ja Viilo 2013, 278) Korkorajoituksia ei myös-

kään sovelleta etuyhteyssuhteen ulkopuolisilta otettujen velkojen korkomenoihin, jot-

ka ovat pääsääntöisesti verotuksessa täysimääräisesti vähennyskelpoisia. Toisaalta 

verohallinto on ohjeessaan viitannut VML 28 §:n veronkierron yleislausekkeeseen, 

jonka nojalla voi olla mahdollista puuttua perusteettoman veroedun tavoitteluun tilan-

teissa, joihin kokonaisuutena arvioiden velan olemassaololle ei ole esitettävissä vero-

tuksesta riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. (Verohallinnon ohje 7.4.2014) 

Mikäli yhtiön velka ei mitenkään liity elinkeinotoimintaan tai muuhun tulonhankkimis-

toimintaan, on siis mahdollista, että velan korot eivät ole lainkaan verovähennyskel-

poisia.  

 

Kun emoyhtiö rahoittaa kiinteistöyhtiön tekemän kiinteistöhankinnan antamalla sitä 

varten lainaa kiinteistöyhtiölle, syntyy siinä tilanne, jossa korkorajoitussäännökset voi-

vat saada merkitystä. Nykyisen lainsäädännön mukaan korkorajoitussäännökset eivät 

kuitenkaan koske yhtiöitä, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa. Kuten aiemmin on 

tullut ilmi, kiinteistöyhtiöiden ei pääsääntöisesti katsota harjoittavan elinkeinotoimin-

taa, joten siinä tapauksessa emoyhtiön antaman velan korkokulut ovat nykyisen lain-



61 
 

säädännön mukaan kokonaisuudessaan kiinteistöyhtiölle vähennyskelpoisia, mikäli 

kiinteistö kuitenkin hankintaan tulonhankkimistarkoitusta varten. Toisaalta on mahdol-

lista, että kiinteistöyhtiön katsotaan esimerkiksi intressipiiriajattelun perusteella harjoit-

tavan elinkeinotoimintaa, jolloin korkojen vähennysoikeuden rajoituksilla voi olla vai-

kutusta konserniyhtiöiden verotuksessa.  

 

Konsernin sisäistä lainasuhdetta järjestettäessä on lisäksi syytä huomioida se seikka, 

että korkorajoitussäännöksiä koskien on käyty keskusteluja siitä, että se laajennettai-

siin koskemaan myös TVL-tulolähteen korkokuluja, jolloin kiinteistöyhtiöt tulevat välit-

tömästi säännöksen piiriin. Lisäksi vuosien varrella on käyty laajempaa keskustelua 

tulolähdejaon poistamisesta, jolla olisi myös suurempia vaikutuksia yhtiöiden verokoh-

teluun. (Tikkanen 2013, 510 sekä Malmgrén 2013, 11) 

 

3.6 Kiinteistöyhtiön jakamien varojen verotus emoyhtiön kannalta 

Osakeyhtiö on erillinen oikeussubjekti sekä yhtiöoikeuden että lähtökohtaisesti myös 

verotuksen näkökulmasta. (Raunio et al. 2014, 85) Käytännössä osakeyhtiön varojen-

jakoon sovelletaan osakeyhtiölain ja elinkeinoverolain säännöksiä. Sijoittaja saa kiin-

teistöyhtiöstä varoja, kun yhtiö päättää osakeyhtiölain mukaisesti jakaa jakokelpoisia 

varojaan eli esimerkiksi tilikausien voittoa osinkona tai palauttaa pääomaa. Omistaja 

voi kanavoida kiinteistöyhtiön varoja itselleen myös edellä käsiteltynä korkotulona, 

joka voidaan mainita myös yhdeksi verosuunnittelukeinoksi.  

 

OYL 13:1.1 §:ssä on lueteltu yhtiön osakkeenomistajille toteutettavat varojenjakota-

vat. Yleisimpiä lienevät säännöksen 1 –kohdassa esitetyt osinko ja varojen jakaminen 

svop-rahastosta. Yhteisön saamia osinkotuloja koskeva uudistettu EVL 6 a § tuli voi-

maan 1.1.2014. Pääsääntöisesti suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön toiselta 

kotimaiselta tai tietyin edellytyksin ETA- tai EU:n jäsenvaltiossa ”asuvalta” listaamat-

tomalta osakeyhtiöltä saatu osinko on verovapaata tuloa. Tällä osinkojen verovapau-

della ehkäistään verorasituksen tarkoituksetonta lisääntymistä konserneissa. Ketjuve-

rotuksen välttämisellä siis pyritään edistämään verotuksen neutraalisuutta, jolloin ve-
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rokohtelu pysyy samana liiketoiminnan harjoittamisen porrastuneisuudesta huolimat-

ta. Osinkojen verovapauden kannalta merkitystä ei myöskään ole sillä kuuluuko osin-

gonmaksaja osingon saajan EVL- vai TVL-tulolähteeseen. (Raunio et al., 86) Merki-

tystä ei ole myöskään sillä, mikä on osingonmaksajan yhtiömuoto. Toisin sanoen, 

myös kiinteistöyhtiöiden jakamat osingot ovat verovapaita vastaanottavalle osakeyh-

tiölle. Esitetty pääsääntö soveltuu tutkielmassa käsiteltävään tilanteeseen, joten poik-

keussääntöjä on siksi tarpeetonta käsitellä tässä yhteydessä. 

 

Yleensä varoja jakava konsernin kiinteistöyhtiö on tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, jon-

ka tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Koska keskinäisen kiinteis-

töosakeyhtiön tilojen vuokrauksesta muodostuva tulo kertyy suoraan osakkeenomis-

tajalle ja lisäksi tulo pyritään saamaan nollaan, keskinäisellä kiinteistöyhtiöllä ei 

yleensä ole varoja jaettavaksi, vaikka sitä mahdollisuutta ei olekaan poissuljettu.  

 

Muun kuin julkisen yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta (svop-rahasto) tehtävää 

varojenjakoa pääomanpalautuksen muodossa säännellään uudessa EVL 6 c §:ssä, 

joka tuli voimaan samanaikaisesti osinkoa koskevien säännösten kanssa. EVL 6 c §:n 

edellytysten täyttyessä varojenjakoa svop-rahastosta käsitellään luovutuksena. Muis-

sa tilanteissa svop-rahastosta jaettuja varoja pidetään aina osinkona. 

 

Kun osakeyhtiö jakaa svop-rahastosta varoja, jolla palautetaan osakkeenomistajan 

yhtiöön alun perin suorittama pääomasijoitus, on sitä pidettävä veronalaisena luovu-

tuksena. Säännöksen soveltaminen edellyttää myös, että pääomasijoituksen on teh-

nyt verovelvollinen itse. Mikäli pääomansijoituksen on tehnyt joku muu kuin osak-

keenomistaja, jolle varojan jaetaan tai sijoituksen luonne on muuten epäselvä, sovel-

letaan kuitenkin osinkoa koskevia säännöksiä. (Verohallinnon ohje 13.11.2014) Vero-

velvollisen ei ole kuitenkaan pakollista antaa selvitystä varojen luonteesta, jolloin va-

rojenjako verotetaan ”automaattisesti” osinkona. Kyse on siis verovelvollisen valinnan 

mahdollisuudesta. (Andersson ja Penttilä 2014, 246) Lisäksi luovutusvoittoverotus 

edellyttää, että pääoman sijoittamisesta on kulunut enintään 10 vuotta ja verovelvolli-

nen pystyy esittämään asiasta luotettavan selvityksen. Hallituksen esityksessä tode-
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taan, että pääomasijoituksen kymmenen vuoden aika lasketaan osakkeiden merkin-

tämaksun tekemisestä ja varojenjakohetkenä pidetään varojen tosiasiallista maksu-

hetkeä. (HE 185/2013, 30 ja 40)  

 

Svop-rahastosta jaettujen varojen alkuperän selvittäminen voi olla hankalaa, sillä eri-

tyisesti omistajanvaihdostilanteet sekä muut yritysjärjestelyt vaikeuttavat varojen al-

kuperän luotettavaa selvittämistä. Lisäksi ajan kuluminen pääoman sijoituksesta han-

kaloittaa varojen alkuperän selvittämistä verotuksen tarkoituksiin. (Ossa 2013, 246-

247.) Tämän vuoksi pääomansijoituksista laaditut asiakirjat ja muu näyttö on hyvä 

säilyttää huolellisesti. 

 

Osakeyhtiön ollessa varojen saajana, varojenjako osinkona on parempi vaihtoehto 

sen verovapauden vuoksi. (Andersson ja Penttilä 2014, 247) Toisaalta mikäli pää-

omansijoituksen palauttavan osakeyhtiö osakkeet ovat saajalleen EVL 6 b §:n mukai-

sesti verovapaasti luovutettavia käyttöomaisuusosakkeita, pääomanpalautus on vero-

vapaa. (Verohallinnon ohje 13.11.2014) Osakkeen poistamattomasta hankintamenos-

ta kuitenkin vähennetään pääomanpalautukseksi katsovat määrä. Siten pääomanpa-

lautus vähentää luovutusvoitosta vähennettävän hankintamenon määrää, mikäli käyt-

töomaisuusosakkeiden verovapaus ei toteutuisi osakkeita realisoitaessa. (Andersson 

ja Penttilä 2014, 247) Koska kiinteistöyhtiöt eivät ole EVL 6 b §:n mukaan verova-

paasti luovutettavia, lienee niiden jakama pääomanpalautus katsotaan veronalaiseksi 

luovutukseksi. Siten emoyhtiön kannattaa nostaa kiinteistöyhtiön jakokelpoiset varat 

aina verovapaana osinkona.  

 

Edellä esitettyjen säännösten perusteella voidaan todeta, että erityisesti osinko on 

konsernirakenteessa varsin verotehokas tapa kanavoida kiinteistöyhtiön kiinteistöstä 

saatavat tulot emoyhtiölle. Varojenjaossa osingonjako tulee yleensä kyseeseen vain 

tavallisen kiinteistöyhtiön osalta, koska keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei yleensä 

saa toiminnastaan voittoa, vaan osakkeenomistaja saa kiinteistöstä saatavan vuokra-

tulon veronalaisena vuokratulona suoraan itselleen. Näin ollen voidaan todeta, että 

kiinteistöyhtiötyypeistä tavallinen kiinteistöyhtiö lienee voiton siirtämisessä omistajalle 
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verotehokkaampi silloin, jos kiinteistöstä saatava tuotto kanavoidaan osinkona seu-

raavalle yhtiötasolle.  
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4 LIIKETOIMINNAN TAPPIOT JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN LUOVUTUS TVL:N 

JA EVL:N MUKAAN  

4.1 Liiketoiminnassa vahvistetut tappiot ja tappioiden vähentämisoikeus 

Verotuskäytännössä noudatetaan avoimen tappiontasauksen periaatetta. Oikeus tap-

piontasaukseen on TVL 117 §:n nojalla kaikilla verovelvollisilla. (Andersson ja Penttilä 

2014, 836-837) Tappiot vahvistetaan kunkin tulolähteen osalta erikseen (TVL 119.2 § 

ja 120.2 §), jolloin niitä ei ole myöskään mahdollista kuitata toisessa tulolähteessä. 

(Myrsky ja Malmgrén 2014, 317) EVL 7 §:n nojalla menot ja menetykset, jotka johtu-

vat elinkeinotoiminnan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä, ovat vähennyskelpoi-

sia. Jos EVL-tulolähteen omaisuuden luovutus on tappiollinen, syntynyt luovutustap-

pio on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen poislukien EVL 6 b §:n mukaiset luovutuk-

set. Henkilökohtaisessa tulolähteessä tappio syntyy, kun tulon hankkimisesta ja säilyt-

tämisestä johtuneiden menojen, muiden vähennyskelpoisten erien ja korkojen yh-

teismäärä verovuonna ylittää veronalaisten tulojen yhteismäärän. (Myrsky ja 

Malmgrén 2014, 317) Selvyyden vuoksi todettakoon, että elinkeinotoiminnan harjoit-

tamisesta aiheutunutta tappiota ei koskaan voida siirtää vähennettäväksi TVL-

tulolähteestä, eikä vastaavasti TVL-tulolähteessä vahvistettua tappiota ole mahdollis-

ta siirtää vähennettäväksi EVL-tulolähteessä. (Andersson ja Penttilä 2014, 846-847 ja 

850-851)  

 

Tappioiden vähentämismenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisenä vaiheena on tap-

piollisen verovuoden aikana syntyneen tappion vahvistaminen, jota seuraa aikaisem-

min vahvistetun tappion vähentäminen voitollisen verovuoden tai verovuosien vahvis-

tetusta tulosta. (Andersson ja Penttilä 2014, 839) TVL 117.2 mukaan tappiot vähen-

netään syntymisjärjestyksensä mukaisesti eli ensimmäisenä vähennetään vanhin 

tappio. Verovelvollisella ei ole oikeutta vaikuttaa tappioiden vähentämisjärjestykseen, 

eikä hän voi myöskään kieltää tappion vähentämistä, jos hänelle kertyy tuloa ja tappio 

on siitä mahdollista vähentää. (Myrsky ja Malmgrén 2014, 315-316). Vaikka tappion-

tasaus tehdään lähtökohtaisesti viran puolesta, verovelvollisen kannattaa kuitenkin 
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vaatia tappion vähentämistä joko erikseen tai veroilmoituksessaan. (Andersson ja 

Penttilä 2014, 840-841) Tappioiden vähentämisjärjestystä koskevat säännöt soveltu-

vat myös luovutustappioihin. 

 

Liiketoimintaan liittyvät tappiot voidaan vähentää kymmenen tappiovuotta seuraavan 

verovuoden aikana (TVL 118 § - 121 §). Tappion vähennysoikeus lasketaan vero-

vuosien mukaisesti. Jos tappio on vahvistettu verovuodelle 2013, se tulee vähentää 

viimeistään vuoden 2023 verotuksessa vahvistetusta tulosta. Tappio voidaan vähen-

tää useamman verovuoden aikana, jos tappio on niin suuri, ettei yhden verovuoden 

vahvistettu tulo riitä sitä kattamaan. Jos tappiota ei enimmäisajan puitteissa saada 

kokonaan vähennettyä tai yhtiön toiminta päättyy aiemmin, vähennysoikeus menete-

tään lopullisesti. (Andersson ja Penttilä 2014, 841) 

 

Vahvistetun tappion vähentäminen toimitetaan heti ensimmäisen voitollisen verovuo-

den verotuksessa. Vaikka verotettavasta tulosta ei tulisi suorittaa veronmaksua, aina-

kin osa tappiosta vähennetään joka tapauksessa. (Myrsky ja Malmgrén 2014, 315) 

Tappion vähentäminen toimitetaan kymmenen vuoden aikana jokaisena verovuotena, 

jolloin tuloa syntyy, kunnes tappio on vähennetty. Jos verotettavaa tuloa on kertynyt 

riittävästi ja toisaalta tappioita on vahvistettu usealta vuodelta, voidaan eri vuosien 

vahvistetut tappiot vähentää saman verovuoden tulosta. Tappioita ei voida kuitenkaan 

vähentää niin, että verovuosi, jona tappiota vähennetään, muodostuisi tappiolliseksi. 

(Andersson ja Penttilä 2014, 841-843) 

 

Yhteisöjen oikeutta vähentää verotuksessa vahvistetut liiketoiminnan tappiot omista-

janvaihdoksen johdosta on kuitenkin rajoitettu TVL 122 §:n säännöksen nojalla. Läh-

tökohtaisesti yhteisö ja sen omistajat ovat erillisiä oikeussubjekteja ja samalla myös 

erillisiä verovelvollisia, jolloin yhteisön verotukseen eivät normaalisti vaikuta omistaji-

en tekemät liiketoimet kolmansien tahojen kanssa. Osakeyhtiön oikeuteen vähentää 

syntynyt TVL 50 §:n ja TVL 120 §:n mukainen luovutustappio tai EVL 6 b.4 §:n mu-

kainen käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappio ei siten vaikuta osakkeenomistajan 

tekemä kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutus. (Andersson ja Penttilä 2014, 857) Toisin 
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sanoen, omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennettävissä omistajan 

vaihdoksista huolimatta. Liiketoiminnan tappioiden vähennysoikeuden rajoituksella on 

merkitystä silloin, jos kiinteistöomistus toteutetaan hankkimalla jo olemassa oleva 

kiinteistöyhtiö, jolla on vahvistettuja tappioita. Vahvistettujen tappioiden voidaan aja-

tella olevan kiinteistöyhtiön ”rahanarvoista omaisuutta”, jolla voidaan vaikuttaa mak-

settavan veron määrään tulevaisuudessa. Siksi jo hankintaa suunniteltaessa tämä 

seikka tulee huomioida.  

 

Perusteluna tappioiden vähentämisen rajoittamiselle on todettu, että suuria tappioita 

toiminnassaan tehneiden yhteisöjen osakkeet ja osuudet eivät saa muodostua kaup-

patavaraksi vain siksi, että omistajan vaihdoksen myötä ostaja voisi käyttää tappion 

hyväkseen. (Myrsky ja Malmgrén 2014, 326) Sen vuoksi TVL 122.1 §:ssä säädetään:  

 

”Yhteisön ja elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä, jos tappioverovuoden aikana tai 

sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön 

tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä on vaihtunut. 

Jos tappiota tuottaneen yrityksen osakkeista tai osuuksista vähintään 20 prosenttia 

omistavassa yhteisössä tai yhtymässä on tapahtunut vastaava omistajanvaihdos, vii-

meksi mainitun yhteisön tai yhtymän omistamien osakkeiden tai osuuksien katsotaan 

vaihtaneen omistajaa.” 

 

TVL 122.1 §:n mukaan mahdolliset omistajanvaihdokset tulee kartoittaa tappiovuoden 

alusta alkaen sen verovuoden loppuun asti, kunnes tappio on seuraavien verovuosien 

tulosta kokonaan vähennetty. Tällä tarkoitetaan sitä, että tappioita ei saa vähentää, 

jos sitä on jäljellä sen jälkeen, kun kumulatiivisesti laskettuna yli puolet osakkeiden 

omistajista on vaihtunut. Tappiontasausta rajoittavilla normeilla ei ole merkitystä enää 

viimeisten tappioiden vähennysverovuoden jälkeen, vaikka omistussuhteissa tapah-

tuisikin muutoksia. (Andersson ja Penttilä 2014, 858) Merkitystä ei myöskään ole sel-

laisella omistajanvaihdoksella, jossa alle puolet suorasta osakeomistuksesta (tai alle 

20 %:a välillisestä osakeomistuksesta) on vaihtunut useampaankin kertaan. (Myrsky 

ja Malmgrén 2014, 327) Oikeuskäytännön mukaan tappioiden vähennysoikeuden 
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kannalta omistajanvaihdoksissa merkitsevää on omistusoikeuden siirtymisajankohta. 

Siten luovutussopimuksen, allekirjoituspäivä ei ole ratkaiseva, ellei tilanteeseen sovel-

lu VML 28 §:n veronkierron tarkoituspiirteitä. (Andersson ja Penttilä 2014, 858) Lisäk-

si on syytä huomioida, että omistajanvaihdosten määrärajaa tutkittaessa, merkitystä 

on nimenomaisesti osakkeiden määrällä eikä äänimäärällä. (Myrsky ja Malmgrén 

2014, 329) 

 

TVL 122.1 §:n toinen virke koskee niin sanottua välillistä omistajanvaihdosta. Jos 

tappiota tuottaneen yhtiön omistajassa, joka omistaa vähintään 20 prosenttia tappio-

yhtiöstä, on yli puolet osakkeista tai osuuksista vaihtanut omistajaa tappioverovuoden 

aikana tai sen jälkeen, tappioiden vähennysoikeus tappioyhtiössä menetetään. Välilli-

sellä omistajalla tarkoitetaan tappiota tehneen yhtiön emoyhtiötä. Jos emoyhtiö omis-

taa tappioyhtiöstä alle 20 prosenttia, emoyhtiössä tapahtunut omistajanvaihdos ei 

johda tappioiden vähennysoikeuden menettämiseen. (Andersson ja Penttilä 2014, 

859) Tappioiden vähentämisoikeuden rajoitus päättyy emoyhtiön tasolle. Mikäli tappi-

oiden vähentämisoikeuden menetys omistajanvaihdostilanteissa kohdistuisi vielä vä-

littömän emoyhtiön osakkeiden omistuksen vaihtumista pidemmälle, se saattaisi ai-

heuttaa ongelmia relevantin informaation hankintaan esimerkiksi veroilmoituksen laa-

timisessa erityisesti silloin, kun konsernirakenteen ylätasojen osakkeenomistajina olisi 

ulkomaisia yhtiöitä. (Nuotio 2102, 144) 

 

Koska yhteisöjen osakekauppoja tehdään runsaasti, on säädetty merkittävä huojen-

nus tappioiden vähentämisoikeuden rajoitukseen TVL 122.3 §:ssä. Osakeyhtiö, jonka 

osakkeiden omistuksesta yli puolet vaihtuu, voi hakea verohallinnolta poikkeuslupaa 

tappioiden käyttämiselle yli 50 prosentin omistajanvaihdoksesta huolimatta joko en-

nen tai jälkeen omistajanvaihdoksen. Verohallinto voi myöntää luvan tappioiden vä-

hentämiseen, milloin sitä pidetään yhtiön toiminnan jatkumisen vuoksi tärkeänä. Lu-

van myöntäminen edellyttää, että yritystoimintaa jatketaan ja luvanhakijana on tap-

pioyhtiö. Tappioiden vähentämisoikeuden lupahakemukselle ei ole määritelty määrä-

aikaa. Myöskään tappioiden määrällä ei ole merkitystä luvan saamiseen. Lisäksi tap-

pioiden määrä voi olla vielä epäselvää hakemusvaiheessa. Lupahakemus voi kohdis-
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tua jo vahvistettuihin tappioihin; sen verovuoden tappioihin, jonka tilinpäätös on val-

mistunut (jolta ei ole vielä annettu verotuspäätöstä) ja sellaisen verovuoden tappioi-

hin, jonka tilinpäätös on vielä keskeneräinen. (Andersson ja Penttilä 2014, 864-865) 

 

Lupahakemusten ratkaisemiseksi verohallitus on ohjeissaan antanut esimerkkejä eri-

tyisistä syistä, joiden toteutuessa tappioiden vähennysoikeuslupa voidaan myöntää. 

Erityisiä syitä ovat muun muassa: 

 omistajanvaihdos liittyy yrityksen sukupolvenvaihdokseen; 

 yritys myydään sen työntekijöille; 

 on ostettu valmis yhtiö, jolla ei ole ollut toimintaa, ja kyse on ostovuonna syn-

tyneestä tappiosta; 

 omistajanvaihdos liittyy konsernin sisäisiin, liiketaloudellisesti perusteltuihin yri-

tysjärjestelyihin; 

 omistajanvaihdos johtuu yrityksen saneerausohjelmasta; 

 erityiset työllisyysvaikutukset; 

 julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden omistusmuutokset; 

 toiminnan laajentuminen yritysostoin; 

 pörssiin listautumiseen liittyvät järjestelyt.  

 

Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden uudehkoissa ratkaisuissa 2011:118 ja 

2013:178 on linjattu ne vaatimukset, joiden käsillä ollessa lupa tappioiden käyttämi-

sellä tulee myöntää. Edellytykset ovat seuraavat:  

 käyttölupaa hakenut yhtiö jatkaa omistajanvaihdoksen jälkeen liiketoimintaan-

sa; 

 omistajanvaihdokselle on ollut olemassa liiketaloudellisia syitä; ja 

 asiassa ei ole ilmennyt, että tappiot olivat muodostuneet kauppatavaraksi. 

 

Lupa tappioiden vähentämiseen voi kohdistua kaikkiin tai vain osaan tappiovuosia. 

Lupa voidaan myös myöntää välillisiin omistajanvaihdoksiin liittyen. Jos luvan myön-

tämisen jälkeen tapahtuu uusia omistajanvaihdoksia, lienee selvää, että ne omista-
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janvaihdokset, joita lupapäätös koskee, katsotaan ”nollaantuneiksi” eli niitä ei enää 

huomioida omistajanvaihdoksia määriteltäessä. Tilanteesta ei kuitenkaan ole olemas-

sa vakiintunutta menettelytapaa tai julkaistua oikeuskäytäntöä. (Andersson ja Penttilä 

2014, 868)   

 

Mikäli kiinteistöyhtiössä on toteutunut TVL 122 §:ssä tarkoitettu välitön tai välillinen 

omistajanvaihdos, tappioiden vähennysoikeus menetetään. Toisaalta, kuten edellä on 

esitetty, kiinteistöyhtiöllä on mahdollisuus hakea lupaa tappioiden käyttämiseen omis-

tajanvaihdoksesta huolimatta. Nykyisin kiinteistöyhtiöille tulee myöntää lupa vastaavil-

la edellytyksillä kuin muillekin yhtiöille. Tämä kanta on myös vahvistettu KHO:n rat-

kaisussa 2013:178. Ratkaisussa todetaan, että keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä on 

kohdeltava samalla tavoin kuin muita yhtiöitä ja tappioiden käyttölupa on myönnettä-

vä, mikä yhtiö pystyy esittämään erityisten syiden olemassa olon. Ratkaisun perus-

teella keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ei saa asettaa muista yhtiöistä poikkeavaan 

asemaan. Ratkaisulla on merkitystä siksi, että aiemmin verohallinnon lupakäytännös-

sä erityisesti keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden on saattanut olla muita yhtiöitä vai-

keampaa saada tappioiden käyttölupaa, koska niiltä on vaadittu suurempaa näyttöä 

siitä, että tappioiden siirtyminen ja myöhempi vähentäminen on tarpeen keskinäisen 

kiinteistöosakeyhtiön toiminnan jatkamisen vuoksi. (Engblom et al. 2012, 253)  

 

4.2 TVL:n mukainen luovutusvoittoverotus - kiinteistöyhtiön osakkeiden luo-

vutus sekä kiinteistöyhtiön omistaman kiinteistön luovutus 

Tuloverotus rakentuu kunkin itsenäisen verovelvollisen erillisverotukseen. Nimiperi-

aatteen mukaan luovutusvoittovero kohdistetaan sille, joka siviilioikeudellisesti oli luo-

vutetun hyödykkeen omistaja eli kenen nimissä omaisuus oli luovutushetkellä. (Räbi-

nä ja Nykänen 2009, 24) Täten luovutettujen kiinteistöyhtiön osakkeiden tai kiinteistön 

luovutuksen verotus määräytyy niiden omistajalle määritellyn käyttötarkoituksen ja 

omistajan verostatuksen perusteella. Mikäli kiinteistön tai kiinteistöyhtiön omistava 

osakeyhtiö päätyy myymään omistamansa kiinteistön tai tytäryhtiön (kiinteistöyhtiö) 

osakkeet, olennaista kaupan verokohtelun kannalta on, että voidaanko omaisuuden 
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katsoa palvelevan emoyhtiönsä elinkeinotoiminnan harjoittamista vai kuuluuko se 

omistajansa TVL-tulolähteen varoihin. 

 

Kun osakeyhtiö luovuttaa kiinteistön tai kiinteistöyhtiön osakkeet voidaan luovutusvoi-

ton tai -tappion verotus toteutuu joko TVL.n tai EVL:n mukaisesti kuten muukin yhtiön 

saama tulo. Etenkin kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksen yhteydessä tulolähdejon 

merkitys korostuu. Kukkosen (2010, 350) mukaan osakeyhtiön ollessa myyjänä osa-

kekauppaa voidaan verottaa seuraavilla tavoilla: 

1. ”EVL:n mukainen ”normaali” verotus vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien 

osakkeiden luovutuksen osalta; 

2. TVL:n mukainen yritysvarallisuuden verotus EVL-yhtiön TVL-tulolähteen osalta 

3. EVL:n mukainen verotus käyttöomaisuusosakkeiden osalta, kun EVL 6 b § ei 

sovellu  

4. Verovapaat 6 b §:n soveltamistilanteet.”  

 

Oli emoyhtiön tulolähteenä sitten elinkeinotoimintaa tai henkilökohtaisen tulolähteen 

toimintaa, sen omaisuuden luovutusvoittoon vaikuttava alkuperäinen hankintameno 

muodostuu omaisuuden varsinaisesta hankintahinnasta ja hankintaan välittömästi 

liittyvistä kuluista. Toisaalta luovutuksensaajan kannalta vastikkeellisen omaisuuden 

hankintameno määritetään epäjatkuvuusperiaatteen mukaan. Luovutuksensaajan 

taseeseen merkittävä hankintameno muodostuu saantohetken hankintamenon perus-

teella eli esimerkiksi kiinteistöyhtiön osakkeiden tai kiinteistön kauppahinnan mukaan, 

joten hankintameno on epäjatkuvuusperiaatteen mukaisesti riippumaton edellisen 

omistajan hankintamenosta. Toisaalta esimerkiksi yritysjärjestelyissä noudatetaan 

jatkuvuusperiaatetta, jolloin hankintamenoa ei ole, vaan kohdeyhtiön taseessa oleva 

poistamaton hankintameno siirtyy sellaisenaan vastaanottavan yhtiön taseeseen. 

Luovutusvoitto realisoituu myöhemmin vastikkeellisen kaupan yhteydessä. (Räbinä ja 

Nykänen 2009, 65)   

 

Henkilökohtaisen tulolähteen eli TVL-tulolähteen luovutusvoiton verotusta koskevat 

säännökset ovat TVL 45-50 §:issä. Kiinteistöyhtiöiden saaman tulon verotus toteute-
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taan yleensä TVL:n mukaan. On myös mahdollista, että kiinteistöyhtiöllä on elinkeino-

toiminnan tulolähde. Vastaavasti kiinteistöyhtiön omistavalla elinkeinotoimintaa har-

joittavalla emoyhtiöllä voi olla TVL-tulolähde. Eri tulolähteissä syntyvien luovutusvoit-

tojen ja luovutustappioiden laskentaperiaatteet ovat samanlaiset, joten tässä käsitel-

lään ainoastaan TVL-tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutusta.  

 

Luovutusvoiton määrityksessä tuloverotuksessa tehdyt poistot vähennetään hankin-

tamenosta ja poistojen määrällä pienennetty hankintameno vähennetään luovutus-

hinnasta (TVL 46 ja 46 §). Hankintamenoon lasketaan kauppahinnan lisäksi kaikki 

omaisuuden hankinnasta välittömästi aiheutuneet menot esimerkiksi rakennuskus-

tannukset, hankinnasta maksettu varainsiirtovero, välitys- ja asiantuntijapalkkiot ja 

ennen käyttöönottoa tehdyistä korjauksista maksetut kulut (TVL 46 § ja 47 §), jolloin 

ne kasvattavat alkuperäistä hankintamenoa (kauppahintaa). Hankintahinta voi olla 

kauppahinta tai osakkeiden merkintähinta lisättynä emoyhtiön tekemillä pääomansijoi-

tuksilla ja goodwill-arvolla. Osakkeiden alkuperäinen hankintahinta pysyy muuttumat-

tomana luovutusajankohtaan saakka. (Kukkonen 2010, 387) Luovutusvoitto syntyy, 

kun saatu luovutushinta vähennettynä poistamattoman hankintamenolla ja muilla luo-

vutuskustannuksilla on suurempi kuin vähennetyt kokonaiskustannukset. Vastaavasti 

luovutustappio syntyy, jos luovutushinta jää hankinta- ja luovutuskustannuksia pie-

nemmäksi. Symmetriaperiaatteen mukaan luovutusvoitto lähtökohtaisesti on ve-

ronalaista tuloa ja luovutustappio on verotuksessa vähennyskelvoton meno. (Räbinä 

ja Nykänen 2009, 49 ja 58) 

 

Yhtiön omaisuuden luovutus vaikuttaa sen nettotuloon, jota verotetaan kulloinkin voi-

massa olevan yhteisöverokannan mukaan. Kun suoraan omistetun, emoyhtiön TVL-

tulolähteeseen kuuluvan kiinteistöyhtiön osakkeet luovutetaan, syntynyt luovutusvoitto 

tuloutetaan verotuksessa emoyhtiön muun toiminnan tulolähteen tulona. Vastaavasti 

kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio vahvistetaan emoyhtiön 

TVL-tulolähteeseen. Kiinteistöyhtiön osakkeita luovuttaessa on syytä huomata, ettei 

elinkeinoverolaki tunnista luonnollisille henkilöille suunnattua hankintameno-

olettaman käsitettä, eikä sitä sovelleta myöskään TVL-yhtiöiden eikä elinkeinonhar-
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joittajan verotuksessa. (Engblom et al. 2012, 240) Kuten on tullut ilmi, EVL 53 §:n 

mukaisesti elinkeinotoiminnan käytössä olevan kiinteistöyhtiön luovutuksesta syntynyt 

luovutusvoitto tuloutetaan elinkeinotulolähteen mukaiseksi tuloksi. Mikäli emoyhtiöllä 

on myös TVL-tulolähde, verokohtelu on tulkinnanvarainen, jos kiinteistöstä yli puolet 

on muussa kuin elinkeinotoimintaa palvelevassa käytössä. Toisaalta, silloin lienee 

mahdollista kohdistaa saatu luovutushinta ja poistamaton hankintameno tulolähteille 

käyttötarkoituksen suhteessa kuten aiemmin esitetty, mutta verotuksen kannalta sel-

vempää on tulouttaa toteutunut luovutusvoitto yksinomaan henkilökohtaisen tuloläh-

teen tulona eli TVL-tulolähteessä.  

 

Lähtökohtaisesti kiinteistöyhtiöllä on vain TVL-tulolähde. Jos kiinteistöyhtiö luovuttaa 

omaisuuttaan eli käytännössä omistamansa kiinteistön, myynnistä syntyvä luovutus-

voitto tai luovutustappio vahvistetaan yleensä TVL-tulolähteeseen. Kiinteistöyhtiön 

omistaman kiinteistöön kuuluvan maa-alueen hankintamenosta ei ole mahdollista 

tehdä vuotuisia poistoja, joten siihen liittyvä hankintameno vähennetään vasta sen 

verovuoden verotuksessa, jolloin luovutus toteutui. Kiinteistöön sisältyvän rakennuk-

sen ja sen koneiden ja laitteiden hankintamenoa on kuitenkin voitu vähentää vuotuisin 

poistoin (Kukkonen 2010, 376), jolloin rakennuksen osalta verotuksessa saatu luovu-

tushinta voi kasvaa. Kiinteistön hankintaan otetun velan korot vähennetään vuosittai-

sina tulonhankkimiskuluina, joten niitä ei lueta hankintamenon osaksi. Omistusaikana 

kiinteistöön tehdyt perusparannusmenot lisätään luovutusvoittoa laskettaessa hankin-

tamenoon, mutta vuosittaisia korjauksia tai käytöstä johtuneita kustannuksia ei lueta 

hankintamenon lisäykseksi. (Räbinä ja Nykänen 2009, 69)  

 

Poistojen vähentäminen hankintamenosta perustuu siihen, että muussa tapauksessa 

poistot vähennettäisiin verotuksessa kahteen kertaan: ensin vuosittaisina poistokului-

na tuloverotuksessa ja myöhemmin hankintamenona luovutusvoittoverotuksen yhtey-

dessä. Hankintamenosta on mahdollista vähentää ainoastaan tosiasiassa verotuk-

sessa vähennetyt poistot. (Räbinä ja Nykänen 2009, 69) On syytä huomata, että kir-

janpidossa vähennetyt poistot voivat poiketa huomattavastikin verotuksessa vähenne-

tyistä poistoista eli näitä ei tule sekoittaa keskenään luovutusvoittoa laskettaessa. 
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Siksi verotuksen kannalta on tärkeää, että kiinteistön erilaiset ainesosat, kuten raken-

nukset ja maa-alue, pidetään myös verotuksen poistokirjanpidossa toisistaan erillään. 

Näin voidaan seurata poistokohteiden poistojen kertymistä ja luovutuksen yhteydessä 

ennakoimaan voiton tai tappion syntyminen. 

 

TVL 110.2 §:n mukaan luovutusvoitto on sen verovuoden tuloa, jona luovutus on to-

teutunut. Kaupantekoajankohta eli lopullinen ja sitova kauppakirjan allekirjoitushetki 

katsotaan vakiintuneesti luovutushetkeksi, jonka mukaan määräytyy myös luovutuk-

sesta saatavan tulon verovuosi. On hyvä tiedostaa, että myös kiinteistön luovutusta 

koskeva määrämuodossa solmittu esisopimus voi realisoida luovutusvoittoverotuk-

sen. Tämä edellyttää esisopimuksen määrämuodon lisäksi hallintaoikeuden siirtymis-

tä ostajalle sekä olennaisen (vähintään 20 % kauppahinnasta) käsirahan suorittamis-

ta. (Räbinä ja Nykänen 2009, 52) 

 

Luovutustappio aiheutuu sellaisen vastikkeellisen luovutuksen yhteydessä, kun luovu-

tetun omaisuuden hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneiden kustannusten 

yhteenlaskettu määrä ylittää omaisuudesta saadun luovutushinnan. (Räbinä ja Nykä-

nen 2009, 425) Pääsääntöisesti TVL-tulolähteen luovutustappio on vähennyskelpoi-

nen TVL 50 §:n nojalla. Luovutustappioon sovellettavaa säännöstä sovelletaan myös 

arvopaperin kuten osakkeen arvonmenetykseen konkurssin vuoksi. TVL 50.1 §:ssä 

säädetään seuraavasti: ”Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään 

omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana 

vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulojen ali-

jäämää vahvistettaessa.”  

 

Realisoitunut luovutustappio vähennetään siis sen verovuoden verotuksessa, jona se 

on syntynyt esimerkiksi tappiollisen kaupan vuoksi. Ratkaiseva ajankohtana tappion 

jaksotuksessa oikealle verovuodelle on siten kaupantekohetki kuten luovutusvoiton 

jaksottamisessakin. (Nykänen ja Räbinä 2009, 426) Lisäksi tuhoutuneen tai vaurioi-

tuneen rakennuksen arvonmenetystä tai -laskua ei voi vähentää luovutustappiona, 

vaan tappio tulee tosiasiallisesti toteuttaa myymällä kiinteistö kokonaisuudessaan ja 
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siten vähentää arvonsa menettäneen rakennuksen hankintameno luovutusvoittoveroa 

määriteltäessä.  (Nykänen ja Räbinä 2009, 428)   

 

On myös syytä huomioida, että TVL-tulolähteen luovutustappio on vähennettävissä 

vain TVL-omaisuuden luovutusvoitoista tappion syntymisvuoden verotuksessa ja sitä 

seuraavien viiden vuoden aikana. Luovutustappio vähennetään luovutusvoitoista syn-

tymisjärjestyksessään alkaen vanhimmista luovutustappioista. Vähentämisjärjestyk-

sen tarkoitus on taata, että tappioita voidaan vähentää mahdollisimman tehokkaasti. 

(Nykänen ja Räbinä 2009, 429-430) Tappioiden vähentämisjärjestys on myös todettu 

esimerkiksi KHO:n ratkaisussa 2007:54. 

 

4.3 EVL:n mukaisen käyttöomaisuusosakkeiden luovuttamisen verokohtelu 

Elinkeinoverolain 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuu-

tena saadut tulot ovat pääsäännön mukaan veronalaisia elinkeinotuloja. Elinkeinove-

rolain 5 §:n mukaan tällaisia veronalaisia elinkeinotuloja ovat muun muassa vaihto-, 

sijoitus- ja käyttöomaisuudesta sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisista ja 

aineettomista hyödykkeistä saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet. Pääsääntöisesti 

kaikki omaisuuden luovutukset ovat siten veronalaista. 

 

Käyttöomaisuuden luovutukseen liittyvän EVL 6 b §:n soveltamisen kannalta ensin on 

ratkaistava tulolähdejaottelua koskeva kysymys, kuuluvatko luovutetut osakkeet myy-

jän elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vai henkilökohtaiseen tulolähteeseen. (Penttilä 

2013, 336) Osakeyhtiön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapaussään-

nös (EVL 6 b §) koskee ainoastaan yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen alaisia 

osakkeita, joten omaisuuden kuuluminen tiettyyn tulolähteeseen voi merkittävästi vai-

kuttaa yhtiön suorittamaan veron määrään. (Kukkonen ja Walden 2009, 59) Luovutet-

tujen osakkeiden kuuluminen luovuttajan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ratkais-

taan EVL 53 §:n pohjalta. (Penttilä 2013, 337) Luovutusvoitto voi olla verovapaa ai-

noastaan elinkeinotulolähteessä, ja vain mikäli kyse on käyttöomaisuusosakkeista. 

(Niskakangas 2007, 9) Sen sijaan yhteisön muuhun omaisuuslajiin kuin käyttöomai-
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suuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitot ovat veronalaisia ja vastaavasti niihin 

liittyvät luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Mikäli yhteisön omis-

tamat osakkeet kuluvat muun toiminnan tulolähteeseen (TVL), ei niiden luovutukseen 

sovelleta lainkaan EVL 6 b §:n verovapaussäännöstä, vaan verotus toteutetaan edel-

lä esitettyjen TVL:n säännösten mukaisesti. (Verohallinnon ohje 16.8.2012) 

 

Elinkeinoverolain 12 §:n määritelmän mukaan käyttöomaisuutena pidettävien osak-

keiden luovutus voi olla verovapaata. Omaisuuslajilla on tulolähdejaottelun ohella täl-

löin suuri merkitys. Osakkeiden katsotaan kuuluvan elinkeinoverolaissa tarkoitettuun 

käyttöomaisuuteen esimerkiksi silloin, kun niiden omistamisen tarkoituksena on lisätä 

tai muulla tavoin edistää yrityksen suoritteiden menekkiä. Käyttöomaisuuteen kuulu-

vien osakkeiden on siis aina edistettävä verovelvollisen elinkeinotoimintaa. Käyttö-

omaisuusosakkeita ovat esimerkiksi osakkeet, joiden omistaminen parantaa yhteisön 

tuotteiden myyntiä tai sen käyttämien raaka-aineiden hankintaa. Tytäryhtiöosakkeet ja 

omistusyhteysosakkeet ovat tyyppiesimerkkejä käyttöomaisuusosakkeista. Myös stra-

tegiset osakeomistukset esim. saman toimialan yhtiön osakkeet, luokitellaan käyttö-

omaisuudeksi. Ominaista käyttöomaisuusosakkeille on, että niiden omistus on tarkoi-

tettu pitkäaikaiseksi ja ne palvelevat pääasiassa yhteisön elinkeinotoiminnan edistä-

mistä eikä niinkään odoteta osinkotuottoja tai nopeita arvonnousuja. (HE 92/2004, 

32). Merkittävä poikkeus käyttöomaisuusosakkeiden verovapaudesta koskee pää-

omasijoitusyhtiöitä, jonka osakkeiden luovutusta ei lähtökohtaisesti pidetä verova-

paana, vaan osakkeet kuuluvat pääomasijoittajan vaihto-omaisuuden varoihin. (Lep-

piniemi et al. 2010, 242) Kun osakeyhtiö hankkii kiinteistöyhtiön osakkeet oman liike-

toimintansa välittömiin tai välillisiin tarpeisiin eli toimisto- tai tuotantotiloiksi, voidaan 

EVL 53 §:n käyttöomaisuuden tunnusmerkkien usein katsoa toteutuvan. Merkittävä 

seikka on nimenomaan osakkeiden omistajan verostatus elinkeinotoiminnan harjoitta-

jana. Oikeustila on erityisesti holdingyhtiöiden tulolähdemäärittelyn kohdalla kuitenkin 

epäselvä, jolloin yksiselitteisen ratkaisusäännön antaminen on mahdotonta (Raitasuo 

2011, 321).  
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Toiminnallisen yhteyden olemassaolo eli osakkeiden on palveltava elinkeinotoimintaa, 

on edellytys käyttöomaisuusosakkeiden olemassaololle. Voidaanko verovapauden 

edellytyksiä soveltaa, arvioidaan kokonaisuudessaan luovutusajankohdan olosuhtei-

den perusteella (Penttilä 2010, 540). Pelkästään osakkeiden omistaminen ja siihen 

perustuva osinkojen saaminen ei vielä ilmennä riittävää toiminnallista yhteyttä. Toi-

saalta voi olla mahdollista, että toiminnallisen yhteyden katsotaan säilyvän, mikäli se 

on omistusoikeuden alkaessa ja jatkuessa ollut olemassa. (Penttilä 2013, 339, 340-

341) Selkeää kantaa ei voida määritellä sille, miten pitkään toiminnallisen yhteyden 

vaikutus säilyy sen tosiasiallisen katkeamisen jälkeen käyttöomaisuusosakkeita luo-

vutettaessa. Markku Järvenoja toteaa artikkelissaan, että viisi vuotta on niin pitkä ai-

ka, että varojen voidaan katsoa muuttaneen luonnettaan. (Järvenoja 2011, 580-581) 

Tässä voidaan siis huomata, ettei käyttöomaisuusluonne ole välttämättä pysyvä. 

 

Kun osakeomistuksen tulolähde ja omaisuuslaji täyttävät elinkeinoverolain käyttö-

omaisuuden määritelmän, voidaan arvioida soveltuuko tilanteessa EVL 6 b §:n mu-

kainen verovapaus. Lähtökohtana käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verova-

paudelle on, että elinkeinotoimintaa harjoittavan kotimaisen tai EU/ETA -alueella re-

kisteröidyn osakeyhtiön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto on verovapaata 

tuloa ja hankintameno on verovähennyskelvoton, mikäli yhtiö on omistanut vähintään 

10 prosentin osuuden luovutettavan kohdeyhtiön osakepääomasta ja omistusaika on 

kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. (EVL 6 b § 2 mom. 1 ja 3 k) 

 

EVL 6 b säännöksen mukaan vain osakeyhtiöiden omistamien osakkeiden luovutus-

voitot ovat verovapaita. (Leppiniemi et al. 2010, 241) Osakeyhtiö voi myydä kohdeyh-

tiön osakkeita verovapaasti alle kymmenen prosentin omistusosuuden alapuolelta 

vuoden kuluessa ensimmäisestä 10 prosentin omistusosuuden alittavasta kaupasta, 

mikäli vuoden omistusaikaedellytys on aiemmin täyttynyt. Tämän jälkeen käyttöomai-

suusosakkeiden verovapaus on päättynyt sekä vastaavasti mahdollinen luovutustap-

pio on vähennyskelpoinen. (Myrsky ja Linnakangas 2010, 180) 
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Elinkeinoverotuksessa vähennyskelvottomia menoja ovat verovapaaseen luovutus-

voittoon kohdistuvat menot. Tämän symmetriaperiaatteen mukaisesti käyttöomai-

suusosakkeiden luovutuksista johtuvat luovutustappiot ovatkin vähennyskelvottomia, 

koska luovutusvoitto on verovapaata. (Leppiniemi et al. 2010, 244) Elinkeinoverolain 

6 b §:n mukaan verovapaasti luovutettavien osakkeiden hankintameno ei myöskään 

ole vähennyskelpoinen. Osakkeiden hankintamenon vähennyskelvottomuus ei aiheu-

ta tulkintaongelmia, koska osakkeiden hankintamenosta ei ole sallittua tehdä poistoja. 

Kuitenkin toisaalta, mikäli verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu-

neet menot ylittävät verovapaan tulon määrän, ovat tulon ylittävät menot verotukses-

sa vähennyskelpoisia (EVL 16 § 2 kohta). Mikäli verovapaiden käyttöomaisuusosak-

keiden myynnistä syntyy voittoa, lähtökohtaisesti menot eivät ole vähennyskelpoisia. 

Myynnistä aiheutuneet kulut ovat kuitenkin vähennyskelpoisia, jos kulut ovat osakkei-

den luovutushintaa suurempia, eli niistä periaatteessa aiheutuu luovutustappiota. 

(Penttilä 2013, 347) 

 

EVL 6 b § 2 mom. 2 kohdan mukaan verovapaus ei koske lainkaan kiinteistö- ja asun-

to-osakeyhtiöitä, eikä sellaisia osakeyhtiöitä, ”joiden toiminta pääasiallisesti käsittää 

kiinteistöjen omistamista ja hallintaa”. Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset ovat 

siten aina veronalaisia ja vastaavasti luovutuksesta aiheutuneet tappiot ovat vähen-

nyskelpoisia. Toisaalta mikäli voidaan perustellusti selvittää, että tavallisen kiinteistö-

yhtiön toiminta tosiasiassa ja pääasiallisesti käsittää muuta kuin kiinteistöjen omista-

mista tai hallintaa, voi olla mahdollista luovuttaa osakkeet EVL 6 b §:n mukaisesti ve-

rovapaana. Tällöin kyse ei enää välttämättä ole kiinteistöyhtiöstä. Keskinäisen kiin-

teistöyhtiön osakkeita ei yhtiömuodon rakenteen vuoksi voida koskaan luovuttaa ve-

rovapaasti. Tulee kuitenkin huomata, että kiinteistöyhtiö voi silti kuulua emoyhtiönsä 

EVL-tulolähteeseen, myös siitä huolimatta, että sen katsotaan harjoittavan ainoastaan 

TVL-toimintaa. 

 

Kiinteistöyhtiön pyrkimyksessä EVL-tulolähteeseen on olennaista, että yhtiö kykenee 

selkeästi osoittamaan harjoittavansa elinkeinotoimintaa, jolloin sen tulee täyttää mah-

dollisimman moni elinkeinotoiminnan rajanvetokriteereistä. Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjes-
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tyksen toimialasäännös sekä EVL-tulolähteen mukainen veroilmoitus määrittelevät 

verovelvollisen oman käsityksen sen harjoittaman toiminnan luonteesta. Käytännössä 

toiminnan luonteen arvioinnissa merkitystä annetaan sille, onko yhtiö vasta perustettu 

vai jo pitempään toiminut, jolloin sen toiminta on jo vakiintunut tiettyyn tulolähteeseen. 

Mikäli yhtiön toiminta on jo pitkään ollut samanlaista, ei voida pitää kovin todennäköi-

senä, että yhtiön verokohtelua muutetaan ilman merkittävää muutosta sen olosuh-

teissa. (Kulovaara 2011, 67) Kun kiinteistöyhtiöllä on vain TVL-tulolähteen alaista 

toimintaa, sitä voidaan muuttaa lisäämällä elinkeinotoiminnaksi katsottavia edellytyk-

siä. Näin ollen esimerkiksi TVL:n mukaan verotettu vuokraustoimintaa harjoittava ta-

vallinen kiinteistöyhtiö, jonka toiminta on vakiintunut pelkkään kiinteistöjen omistami-

seen ja hallintaan, vaatii tulolähteen muuttamiseksi merkittäviä muutoksia toimintaan-

sa. Toiminnan muutoksesta indikaatioina voivat tässä tilanteessa olla esimerkiksi 

henkilökunnan palkkaaminen sekä toiminnan aktiivisuuden lisääminen vaikkapa kiin-

teistön rakentamiseen ja kehittämiseen sekä kiinteistöjen osto- ja myyntitoimintaan, 

ylipäätään yritysriskin lisäämiseen toimintaa laajentamalla.  

 

Miten elinkeinotoiminnan rajanvetokriteerit täytetään, on verovelvollisen oman harkin-

nan varassa, kunhan toimintaa kokonaisuutena arvostellen voidaan pitää elinkeino-

toimintana. Tulee huomioida, ettei muutos kuitenkaan välttämättä tapahdu välittömäs-

ti kumpaankaan tulolähteeseen, vaan toiminnan on oltava pitkäkestoisempaa aiheut-

taakseen tulolähdemuutoksen (Juusela 2004, 193). Kun yhtiö perustelee harjoitta-

vansa elinkeinotoimintaa TVL:n ja EVL:n rajanvetokriteereihin nojautuen, keskeistä 

elinkeinotoiminnan kannalta katsoen siis on, että mahdollisimman moni rajanvetokri-

teereistä viittaa elinkeinotoimintaan, sillä loppujen lopuksi tilannetta arvioidaan koko-

naisuutena, jolloin kaikkien edellytysten ei kuitenkaan ole täytyttävä. (Vest 1991, 8) 

Tulolähteiden määrittelyn ja yhtiön toiminnan määrittämisessä elinkeinotoiminnaksi 

haasteena on elinkeinotoiminnan käsitteen sekä rajanvetoedellytysten tulkinnanvarai-

suus ja epätäsmällisyys. Tämän vuoksi verovelvollisen tekemiin ratkaisuihin kohdis-

tuu epävarmuutta siitä, minkä luonteisina niitä pidetään verotuksessa. (Kulovaara 

2011, 68) 
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Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistaminen voidaan rinnastaa kiin-

teistön suoraan omistamiseen sen tuottamien tulojen yhdenkertaisen verotuksen 

vuoksi. Mikäli käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus olisi mahdollista, siitä 

seuraisi kiinteistöluovutusten yleinen verovapaus. Lisäksi tavallisten kiinteistöyhtiöi-

den yhtiömuoto olisi kannattavaa aina muuttaa keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 

verovapauden saamiseksi. (Kukkonen 2010, 436-437) 

 

Luovutusvoitto on myös veronalaista silloin, jos EVL 6 b §:n mukaan verovapaasti 

luovutettavat käyttöomaisuusosakkeet on omistettu vähemmän kuin vuoden ajan. 

Veronalaista on myös sellaisten käyttöomaisuusosakkeiden luovutus, joiden omis-

tusosuus on alle 10 prosenttia. (Myrsky ja Linnakangas. 2010, 181) Luovutustappion 

vähennyskelpoisuutta on kuitenkin rajoitettu siten, että käyttöomaisuuteen kuuluvien 

muiden kuin verovapaasti luovutettujen osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio on 

pääsääntöisesti vähennyskelpoinen vain käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden 

luovutusvoitoista. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu myös ajalli-

sesti. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappio voidaan pääsääntöisesti vähentää 

vain käyttöomaisuusosakkeiden veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä sitä 

seuraavana vuonna. (Myrsky ja Linnakangas 2010, 204) Luovutustappiot ovat siis 

symmetrian mukaisesti vähennyskelpoisia samana verovuonna ja viitenä seuraavana 

verovuonna vain veronalaisista käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista. (Leppi-

niemi et al. 2010, 244) Tämä voi aiheuttaa emoyhtiölle lopullisen tappion syntymisen, 

mikäli sillä ei ole muita käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus olisi 

yhtiölle voitollisena veronalaista tuloa. 

 

Poikkeuksellisesti elinkeinoverolaissa kiinteistöyhtiöiden luovutustappioiden vähen-

nyskelpoisuutta ei ole rajoitettu siten, että tappioiden kuittaus voidaan tehdä pelkäs-

tään käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittoja vastaan. (HE 94/2004, 63). Elinkei-

notoiminnan tarkoitukseen hankitun kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutustappion rajoi-

tukseton vähennyskelpoisuus tarkoittaa sitä, että kiinteistöyhtiöiden luovutustappiot 

voidaan vähentää normaaliin tapaan kaikesta elinkeinotoiminnan tulosta. (Juusela 

2004, 212) Vähennysoikeus ”normaaliin tapaan” tarkoittaa lisäksi sitä, että käyttö-



81 
 

omaisuuteen kuuluvien kiinteistöyhtiöiden luovutustappio on vähennettävissä elinkei-

notoiminnan tulosta tappiovuotta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. (Verohal-

linnon ohje 16.8.2012) Tämä kiinteistöyhtiöiden tappioiden vähennyskelpoisuuden 

laajennus voi olla merkittävä etu emoyhtiölle, jonka toiminnassa syntyy veronalaista 

tuloa. Lisäksi, mikäli käyttöomaisuuteen kuuluvan kiinteistöyhtiön osakkeiden luovu-

tuksesta syntyy voittoa, voidaan sitä vastaan vähentää muita käyttöomaisuusosak-

keiden luovutuksista syntyneitä tappioita. EVL 6 b §:n säännöksien soveltumisesta 

voidaan vielä mainita, että jos kiinteistöyhtiö ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja 

se harjoittaa myös merkittävää muuta liiketoimintaa, on mahdollista, että kokonaisar-

vioinnin perusteella sen pääasiallinen toiminta katsotaankin elinkeinotoiminnaksi, jol-

loin elinkeinoverolain mukaista käyttöomaisuuden verovapaussäännöstä voidaan so-

veltaa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yritystoiminnassa verotuksella on usein ohjaava merkitys siinä, miten liiketoimintaan 

liittyvät ratkaisut toteutetaan. Kiinteistön hankkiminen liiketoimintaa varten vaatii kiin-

teistön hankinnan omistusrakenteen suunnittelua varsinaisten liiketoiminnallisten syi-

den vuoksi, mutta myös kiinteistön omistamisen elinkaaren verokohtelun näkökulmas-

ta. Omistajan tarpeet kiinteistöstä saatavan ”tulon kotiuttamisessa” ja liiketoiminnan 

olosuhteet vaikuttavat siihen, missä muodossa hankittavan kiinteistön omistus on jär-

kevää toteuttaa. Omistusrakenteen suunnittelussa on myös tärkeää ottaa huomioon 

suunnitellun omistusrakenteen verotus omistuksesta luovuttaessa. Kun kiinteistö-

omistus järjestetään erillisen yhtiön kautta, osakkeenomistajan kannalta verosuunnit-

telussa keskeistä on, miten ja millä verokannalla yhtiöstä voidaan kanavoida tuloa 

omistajalle. Toisaalta pelkkää pienimuotoista vuokraustoimintaa on hallinnollisesti 

helpompaa harjoittaa ilman yhtiörakennetta. Konkreettisesti verosuunnitteluun vaikut-

tavat aina tapauskohtaiset olosuhteet, joiden mukaan toimintaan liittyvät ratkaisut 

tehdään. Koska verolainsäädäntö ei ole staattista, hitaasti muuttuvaa sääntelyä, kan-

nattaa yritystoiminnassa seurata tarkasti yritysverotukseen kohdistuvia muutoksia. 

Lisäksi on huomattava, että yritystoiminta voi muuttua joko yhtiön omistajien omasta 

tahdosta, mutta myös markkinaympäristön muutoksien vaikutuksesta, joten yrityksen 

verosuunnittelu on kiinteästi kytköksissä myös ympärillä tapahtuviin muutoksiin (Im-

monen 2007, 77). 

 

Keskeiset yritystoiminnan tuloverotukseen sovellettavat lait ovat elinkeinoverolaki ja 

tuloverolaki. Elinkeinoverolain soveltuminen lähtökohtaisesti poissulkee tuloverolain 

säännökset, mutta toisaalta tuloverolain säännökset myös täydentävät tilanteita, jois-

sa elinkeinoverolaki vaikenee. Mikäli yritystoimintaan ei kuitenkaan elinkeinoverolain 

säännökset sovellu, tuloverolain säännökset ovat siinä tapauksessa määrääviä. Vaik-

ka verolakien tulkinta perustuukin vahvasti sanamuodon mukaiseen tulkintaan, on 

verolainsäädännön jättämien aukkokohtien käytännön soveltamistilanteissa voimak-

kaasti läsnä myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö, joka tuli ilmi myös 

tämän tutkimuksen aikana.  
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5.1 Kiinteistöyhtiön omistamisen edut konsernirakenteessa 

Tässä tutkielmassa ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä pyrittiin selvittämään, miksi 

välillinen eli yhtiöitetty kiinteistön omistus on kiinteistöyhtiön emoyhtiön tuloverotuksen 

kannalta perusteltua. Tutkimuksessa ensinnäkin todettiin, että kiinteistöomistuksen 

yhtiöittäminen voidaan toteuttaa kahden eri yhtiömuodon kautta. Vaihtoehtoiset kiin-

teistöyhtiömuodot ovat tavallinen kiinteistöyhtiö, jonka toiminnassa sovelletaan lähtö-

kohtaisesti osakeyhtiölain säännöksiä ja asunto-osakeyhtiölain mukainen keskinäinen 

kiinteistöosakeyhtiö. Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistöjen omistuksen yhtiöittä-

misessä, voi olla vaarana, että kiinteistöstä saatavia tuloja verotetaan kahteen ker-

taan, mikäli kiinteistöyhtiön omistaa luonnollinen henkilö. Kun tavallinen kiinteistöyhtiö 

vuokraa omistamansa kiinteistön tilat edelleen, se maksaa veroa saamastaan vuokra-

tulosta ja jakaa voitot osinkona osakkeenomistajille. Osakkeenomistajat maksavat 

lähtökohtaisesti jälleen veroa tavallisesta kiinteistöyhtiöstä samastaan tulosta. Keski-

näisen kiinteistöosakeyhtiön tiloista saama vuokratulo voidaan kuitenkin kanavoida 

suoraan osakkeenomistajille, jolloin tuloon kohdistuu vain yhdenkertainen vuokratulon 

verotus. (Kukkonen 2007a, 133)  

 

Tutkielmassa havaittiin, että kahdenkertaista verotusta ei ole EVL 6 a §:n nojalla 

osinkotulosta, sillä osakeyhtiöiden väliset osingot ovat verovapaita. Tästä voidaan 

myös vetää johtopäätös, että vuokratulon kanavoimisen kannalta ei ole merkitystä 

kiinteistöyhtiömuodolla, sillä molemmissa vaihtoehdoissa kiinteistöstä johdettavaan 

tuloon kohdistuu yhdenkertainen yhteisöverokannan mukainen verotus. Verrattuna 

siihen, että osinkotulon saajana olisi luonnollinen henkilö, osakeyhtiöltä toiselle jaet-

tava osinko on verotuksen näkökulmasta tehokasta. Lisäksi voidaan ajatella, että 

osinkotulon siirtämisellä emoyhtiölle voidaan verotehokkaasti rahoittaa emoyhtiön 

toimintaa ja sen tulevia investointeja. Jos osinkotuloja ei ole tarkoitus kanavoida yksi-

tyisen osakkeenomistajan käyttöön, vaan tuotot halutaan pitää yritystoiminnan tar-

peissa, konsernirakenteen toteuttaminen on usein perusteltua. Kun osinkotulo kana-
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voituu konsernin emoyhtiön käyttöön ilman veroseuraamuksia (Juusela 2004, 259), 

emoyhtiö voi hyödyntää saamiaan osinkoja esimerkiksi lyhentämällä omia velkojaan. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että kiinteistöyhtiön emoyhtiön kannalta on tulojen kanavoin-

nissa verotuksellisesti järkevää käyttää ”voitonjakoyhdistelmiä” eli osinkoa, korkoa ja 

vuokraa. Vaikka osinko ei ole sitä jakavalle kiinteistöyhtiölle verovähennyskelpoinen 

erä, se voidaan jättää velaksi, jolloin yhtiö maksaa siitä korkotuloa emoyhtiölle. Toi-

saalta sitä vastoin vuokrat sekä korkokulut ovat suoraan verovähennyskelpoisia koh-

tuullisissa rajoissa. (Kukkonen 2007b, 292) Tutkimuksen perusteella voidaan myös 

todeta, että kiinteistöyhtiön tekemä kiinteistön hankinta voidaan rahoittaa ainakin osit-

tain emoyhtiön antamalla lainalla. Etuna konsernin sisäisellä lainajärjestelyllä on se, 

että velan saanut kiinteistöyhtiö saa vähentää verotuksessaan lainan korkokulut, jotka 

kuitenkin toisaalta ovat emoyhtiölle veronalaisia korkotuloja. Konsernin sisäisellä lai-

nalla voidaan pienentää konsernin efektiivistä veroastetta, etenkin siinä tilanteessa, 

kun tavalliselle kiinteistöyhtiölle kertyy suuria voittoja, korkokuluilla voidaan pienentää 

tulon määrää ja vastaavasti, kun emoyhtiöllä on runsaasti verotuksessa vähennyskel-

poisia kuluja, korkotulolla voidaan lisätä emoyhtiön tuloa. 

 

Etuyhteyskorkojen vähennysoikeuteen on kuitenkin alettu puuttua lainsäädännön kei-

noin säätämällä EVL 18 a §. Säännöstä sovelletaan elinkeinotoimintaa harjoittaviin 

yhtiöihin. Sen mukaan konserniyhtiöiden välisien verovähennyskelpoisien korkojen 

vähennysoikeutta rajoitetaan tietyin edellytyksin. Nykyisen lainsäädännön mukaan 

konsernien kiinteistöyhtiöt, joiden ei katsota harjoittavan elinkeinotoimintaa voivat kui-

tenkin toistaiseksi vähentää lainoihinsa liittyvät niin sanotut etuyhteyskorot täysimää-

räisinä TVL-tulolähteessään. Jos kiinteistöyhtiö kuitenkin harjoittaa elinkeinotoiminta-

na pidettävää toimintaa, korkorajoitussäännökset voivat merkittävästi vaikuttaa kon-

serniyhtiöiden välisten korkomenojen vähennysoikeuteen. On myös käyty keskustelu-

ja siitä, että tulevaisuudessa korkovähennysoikeutta rajoitettaisiin myös kiinteistöyhti-

öiden ja ylipäätään myös muun kuin elinkeinotoimintaan liittyvien korkojen osalta. 

Tämä tuleekin huomioida nykyisiä konsernin sisäisiä lainajärjestelyjä suunniteltaessa.  

 



85 
 

Kiinteistöyhtiöiden tavoitteena on usein, ettei niille synny verotettavaa tuloa. Tutki-

muksessa havaittiin, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osalta verotettavan tulon 

minimoimisessa voidaan myös käyttää hyväksi emoyhtiön maksamien vastikkeiden 

määrää. Emoyhtiön maksettavan vastikkeen määrä voidaan vaikuttaa rakennuksesta 

tehtävillä poistoilla sekä lainan lyhennyksiä tai kiinteistön korjauksia varten tehtävällä 

rahastoinnilla. Mikäli emoyhtiö on keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ainoa osakkeen-

omistaja, sillä on yksin mahdollista tehdä vastikkeen määrään vaikuttavia päätöksiä. 

Siten keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osalta verotuksen poistojen määrää muutta-

malla, joko hyllyttämällä poistoja tai kasvattamalla poistoeroa, voidaan vaikuttaa myös 

omistajan suorittaman vastikkeen määrään. On kuitenkin huomattava, että tavallisen 

kiinteistöyhtiön osalta tulon muodostumiseen ei voida vaikuttaa rahastoinnilla, vaan 

ainoastaan poistojen määrää muuttamalla. Poistojen kuten muidenkin kulujen osalta 

on myös otettava huomioon EVL 54 §, jonka mukaan verotuksessa kuluna vähennet-

täväksi ilmoitetut erät, on kirjattava tulosvaikutteisesti kirjanpitoon.  

 

Lisäksi tutkimuksen perusteella ilmeni, että kiinteistöyhtiön luovutustilanteessa tavalli-

sen kiinteistöyhtiön omistaminen perusteltua silloin, jos sen voidaan katsoa harjoitta-

van kiinteistön omistamisen ja hallinnan lisäksi pääasiassa muutakin toimintaa eli sen 

tulot kuuluvat EVL-tulolähteeseen. Silloin emoyhtiön kiinteistöyhtiön luovutuksesta 

saama myyntivoitto voi olla verovapaata EVL 6 b §:n nojalla. Tämä olisi varsin toivot-

tava lopputulos emoyhtiön verotuksen kannalta verrattuna suoraan omistetun kiinteis-

tön luovutukseen, joka on aina veronalaista.  

 

5.2 Tulolähdejaon merkitys emoyhtiön näkökulmasta 

Tämän tutkielman toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, mitä merkitys-

tä verotuksessa sovellettavalla tulolähdejaolla on kiinteistöyhtiön emoyhtiön tulovero-

kohteluun. Verotuksessa lähtökohtana on, että osakeyhtiöllä voi olla kolmenlaisia tu-

lolähteitä: elinkeinotulon lähde, maatalouden tulolähde ja muun toiminnan tulolähde. 

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin vain EVL- ja TVL-tulolähteisiin liittyviä säännöksiä. 
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Kun tutkimuskysymykseen selvitettiin ratkaisua, otettiin kantaa myös siihen, miten 

rajanvetotilanteissa ratkaistaan, kumpaan tulolähteeseen emoyhtiön toiminta luetaan.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että emoyhtiön on täytettävä elinkeinotoiminnalle oikeuskäy-

tännössä asetetut rajanvetokriteerit, jotta tulolähde voi ylipäätään olla elinkeinovero-

lain mukainen. EVL- ja TVL-tulolähteen rajanvetokysymystä pohdittaessa, tutkimuk-

sessa ilmeni, että elinkeinotoiminnaksi katsottavan liiketoiminnan on täytettävä useita 

oikeuskäytännössä muovautuneita ominaispiirteitä. Elinkeinotoiminnan ominaispiir-

teiksi on oikeuskäytännössä katsottu voiton tavoittelu, itsenäisyys, liiketoimintariski, 

jatkuvuus ja suunnitelmallisuus sekä toiminnan kohdistuminen laajaan tai rajoittamat-

tomaan joukkoon. Lisäksi painoarvoa harkinnassa annetaan myös kirjanpidon pitämi-

selle, henkilöstön palkkaamiselle, konsernisuhteille sekä erilaisiin yritys- ja verorekis-

tereihin kuulumiselle. Kaikki edellä mainitut edellytykset vaikuttavat tapauskohtaisesti 

liiketoiminnan määrittelyssä siihen, onko kyseessä elinkeinotoiminta vai ei. Kuiten-

kaan mitkään edellytyksistä yksin tai tiettynä kombinaationa eivät vielä välttämättä ole 

ratkaisevia elinkeinotoiminnan määrittävinä tekijöinä, vaan elinkeinotoiminnan harjoit-

tamista koskeva kysymys ratkaistaan aina kokonaisarvioinnin perusteella. Tämä on 

omiaan aiheuttamaan verovelvollisen näkökulmasta epävarmuutta.  

 

Kiinteistöyhtiön omistavan emoyhtiön toiminnassa tulolähdejaottelun merkitys konkre-

tisoituu esimerkiksi siinä, kun kiinteistöyhtiön omistamasta kiinteistöstä osa on omis-

tajansa elinkeinotoiminnan käytössä ja osa kiinteistön tiloista on vuokrattuna liiketoi-

minnan ulkopuolisen tahon käyttöön. Tällaisessa tilanteessa joudutaan ratkaisemaan 

sovelletaanko kiinteistöstä saatavaan tuloon emoyhtiön verotuksessa elinkeinovero-

lain vai tuloverolain säännöksiä. Tutkimuksessa tuli ilmi, että mikäli omistaja harjoittaa 

elinkeinotoimintaa ja kiinteistöstä syntyvä tulo katsotaan vain osittain siihen kuuluvak-

si, syntyy omistajalle väistämättä kaksi tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde ja 

henkilökohtainen tulolähde. Näihin tulolähteisiin kuuluvien omaisuuserien verokohte-

lulla on merkittäviä eroja silloin, kun emoyhtiölle syntyy kiinteistöyhtiön myynnin yh-

teydessä luovutustappioita.  
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Lähtökohtaisesti, kun vähintään puolet kiinteistöyhtiön tiloista on emoyhtiön elinkeino-

toiminnan käytössä, kiinteistöyhtiö kuuluu emoyhtiön käyttöomaisuuteen sekä sen 

elinkeinotulonlähteeseen. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että tulkinnanvaraisia 

voivat olla erityisesti sellaiset tilanteet, joissa kiinteistöyhtiö on alun perin hankittu 

emoyhtiönsä elinkeinotoiminnan tarkoitusta varten, mutta myöhemmin liiketoiminnan 

olosuhteet ovat muuttuneet ja kiinteistöyhtiön tilat on vuokrattu kokonaan ulkopuoli-

selle. On esitetty, että näissä tilanteissa kiinteistöyhtiö säilyy EVL-tulolähteessä viiden 

vuoden ajan, jonka jälkeen se siirtyy TVL-tulolähteeseen. Tulolähteen muuttumisen 

osalta ratkaisu lienee kuitenkin aina tapauskohtainen.  

 

Yleensä yhtiöille on edullisempaa pyrkiä saamaan tulonsa EVL-tulolähteeseen (Kulo-

vaara 2011, 66), sillä elinkeinoverolain mukainen luovutusvoittojen ja luovutustappioi-

den verokohtelu on kevyempi. Elinkeinoverolain mukaan syntyneet luovutustappiot, 

mukaan lukien kiinteistöyhtiöiden luovutustappiot, voidaan vähentää kaikista elinkei-

notoiminnan tuloista seuraavan kymmen vuoden kuluessa ja niiden perusteella voi-

daan myös vahvistaa EVL-tulolähteen tappio. Vastaava verokohtelu TVL-

tulolähteessä on huomattavasti rajoitetumpi. TVL- tulolähteessä syntynyt luovutus-

tappio voidaan vähentää ainoastaan seuraavan viiden verovuoden kuluessa ja aino-

astaan samassa tulolähteessä syntyneistä luovutusvoitoista. Lisäksi luovutustappio 

vahvistetaan TVL-tulolähteessä erikseen. Eroavaisuutta verokohtelussa ei kuitenkaan 

ole silloin, kun omistajalle syntyy molemmissa tulolähteissä voittoa, koska niitä vero-

tetaan normaalin yhteisöverokannan (yhteisöverokanta on 20 %:a vuonna 2015) mu-

kaan tulolähteestä huolimatta.  

 

Pääsääntöisesti elinkeinotulolähteeseen kuuluvan kiinteistöyhtiön luovuttamisesta 

saatu voitto on aina veronalaista ja vastaavasti luovutustappio on verovähennyskel-

poista. Tutkimuksen perusteella havaittiin, että kiinteistöyhtiön luovuttamisesta johtu-

va tappio voidaan rajoituksetta vähentää kaikesta elinkeinotoiminnan tuloksesta seu-

raavan kymmenen vuoden aikana, kun lähtökohtaisesti EVL 6 b §:n mukainen mui-

den käyttöomaisuusosakkeiden verovapaus on vähennyskelpoinen ainoastaan viiden 

vuoden ajan ja ainoastaan käyttöomaisuuden luovutusvoitoista. On ilmeistä, että kiin-
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teistöyhtiöitä koskeva käyttöomaisuuden luovutustappioita koskeva vähennysoikeu-

den laajennus, on verovelvollisen kannalta merkittävä etu verrattuna TVL-tappioiden 

vähentämiseen. Kulovaaran (2011, 66) mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön 

onkin juuri luovutusvoittojen tappioiden vähennysoikeuden vuoksi tärkeää pyrkiä vält-

tämään tilannetta, jossa sille syntyisi sekä EVL-tulolähde että TVL-tulolähde, koska 

huonossa tilanteessa kaksi tulolähdettä voisi johtaa siihen, että toisen tulolähteen 

tappio jäisi lopullisesti vähentämättä.  

 

5.3 Kiinteistöyhtiön omistamisen verosuunnittelu 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä asetettiin päämääräksi selvittää, miten vero-

suunnittelun keinoilla kiinteistöyhtiön omistaminen on käytännössä mahdollista toteut-

taa verotehokkaasti. Tutkimuksen perusteella syntyi näkemys, että yhtiön kannalta 

houkuttelevin vaihtoehto on saada tulonsa verotetuksi EVL-tulolähteessä, joka voi-

daan pyrkiä saavuttamaan verosuunnittelun keinoilla. Verotuksessa lähtökohtana on, 

että verovelvollisella on oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa valitsemallaan lain-

mukaisella tavalla. Jos vaihtoehtoisia toimintatapoja on useita, verovelvollinen voi 

valita itselleen verotehokkaimman vaihtoehdon ilman, että toimintaa pidetään veron-

kiertona. (Immonen 2007, 78) Erityisesti yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että sen 

tuloon kohdistuva verorasitus optimoidaan lainsäädännön rajoissa. Verotuksen tulisi 

olla sillä tasolla, että se kannustaa taloudelliseen kasvuun esimerkiksi edistämällä 

yritysten investointeja erilaisin verovähennysoikeuksien avulla. (Ossa 2006, 21) 

 

Verosuunnittelussa arvioidaan kirjanpidon tilinpäätöskirjausten ohella vastaavien kir-

jausten käsittelyä veroilmoituksella. Usein yhtiöt pyrkivät siihen, ettei kirjanpidon ja 

verotuksen välillä olisi suuria eroavaisuuksia. (Seppälä 2012, 61) Koska emoyhtiön 

kannalta on merkityksellistä millaiseksi kiinteistöyhtiön tulos muodostuu, kiinteistöyh-

tiön tilinpäätössuunnittelua voidaan toteuttaa esimerkiksi tuloja lykkäävin ja menoja 

kiihdyttävien toimenpiteiden avulla. Lisäksi tuloksentasauksessa voidaan hyödyntää 

käyttöomaisuudesta tehtäviä poistoja, suuriin korjauskustannuksiin liittyvää aktivointi-
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oikeutta sekä keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kohdalla lisäksi vastikkeiden rahastoin-

tia. (Manner 2005, 176-177)  

 

Tutkimuksessa ilmeni, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tulo kertyy pääasiassa 

osakkeenomistajien maksamista vastikkeista. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön koh-

dalla on mahdollista vaikuttaa yhtiön verotettavan tulon määrään lisäämällä tai vähen-

tämällä osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden määrää. Mikäli näyttää siltä, että 

vastikkeista saatavien tulojen määrä synnyttää yhtiölle verotettavaa tuloa, keskinäi-

sen kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous voi ennen tilikauden päättymistä tehdä päätök-

sen vastikkeen alentamisesta tai vastikevapaasta kuukaudesta. Yhtiö voi myös kas-

vattaa tilikauden menoja siten, että seuraavalle vuodelle suunniteltuja hankintoja teh-

dään ennen kuluvan tilikauden päättymistä. (Manner 2005, 178-179) 

 

Verosuunnittelussa on kuitenkin pidettävä myös mielessä, että verovelvollinen ei nauti 

VML 26.2 §:n mukaista luottamuksensuojaa sen perusteella, mitä yhtiö on itse kirjan-

nut kirjanpidossaan ja ilmoittanut veroilmoituksellaan. Erityisesti luottamuksensuoja 

tulee esiin käyttöomaisuusosakkeiden omaisuuslajin kohdalla, kun esimerkiksi arvioi-

daan käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapauden edellytyksiä. (Raitasuo 

2011, 318-319) On selvää, että verovelvollinen voi saada luottamuksensuojaa vasta 

silloin, kun veroviranomainen on konkreettisessa verotusta koskevassa päätöksessä 

ratkaissut  kyseessä olevan asian. (Niskakangas 2007, 14) 

 

Tutkimus osoitti, että jo yhtiörakenteen suunnitteluvaiheessa verotusta on syytä tar-

kastella niin sanotun osakkuusvapautussäännösten soveltuvuuden näkökulmasta, 

koska tämä voi olennaisesti vaikuttaa emoyhtiön verotettavan tulon määrään. Osak-

kuusvapautussäännöksillä (participation exemption) viitataan Suomessa EVL 6 a §:n 

osinkoverovapauteen sekä EVL 6 b §:n käyttöomaisuusosakkeiden verovapaisiin luo-

vutuksiin ja EVL 6 c §:n verovapaaseen pääomanpalautukseen. (Sääski 2013, 90-91) 

Osakkuusvapautukseen liittyvää verosuunnittelua kannattaa harjoittaa etenkin silloin, 

kun kiinteistöyhtiön osakekanta on tietyn omistusajan päätteeksi varmasti tarkoitus 

myydä. Myyjä haluaa kohdeyhtiöstä mahdollisimman suuren kauppahinnan, mutta voi 
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olla mahdollista, että ostajalla ei ole maksukykyä suureen luovutushintaan. Luovutus-

hintaa ja luovutusvoittoveroa on silloin mahdollista pienentää, mikäli yhtiöstä on mah-

dollista nostaa verovapaata osinkoa ja yhtiön varojen pienentymisen myötä näin alen-

taa luovutushintaa. (Kukkonen 2007b, 76) Tämä tapa on ehdottomasti verotehokasta 

edellyttäen, että kohdeyhtiöllä on jakokelpoisia varoja. 

 

EVL 6 b §:n mukaan käyttöomaisuusosakkeiden luovutus on verovapaa. Kiinteistöyh-

tiöt on kuitenkin rajattu verovapaiden luovutusten ulkopuolelle, mutta niiden luovutus-

tappioiden vähennysoikeus vastaa elinkeinotulolähteessä muiden tappioiden vähen-

nysoikeutta. Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että käyttöomaisuusosakkeiden luovu-

tuksen erityissääntelyn vuoksi emoyhtiön verotuksen näkökulmasta olisi tärkeää, että 

kiinteistöyhtiön osakkeet kuuluvat emoyhtiön EVL-tulolähteeseen. Lisäksi erityisen 

kannattavaa olisi saada kiinteistöyhtiön harjoittaman toiminnan tulolähde muutettua 

EVL-tulolähteeksi, jolloin EVL 6 b §:n verovapauden edellytykset täyttyvät. Tulee 

huomata, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei toiminnantarkoituksensa ja tulon-

hankkimistapansa vuoksi yleensä katsota harjoittavan elinkeinotoimintaa. Tämän 

vuoksi keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät voi olla verovapaan luovutuksen koh-

teena, joten kiinteistöyhtiömuodon muuttaminen ensin tavalliseksi kiinteistöyhtiöksi on 

tulolähteen muutospyrkimyksessä tärkeää. Kun kiinteistöyhtiö on niin sanottu tavalli-

nen kiinteistöyhtiö, sen toimintaa voidaan pyrkiä muuttamaan elinkeinotoiminnan ra-

janvetokriteereiden suuntaisesti siten, että sen toiminta katsottaisiin kuuluvan EVL-

tulolähteeseen.  

 

Tällaisessa verosuunnittelussa on kuitenkin huomioitava veroviranomaisten mahdolli-

suus haastaa järjestelyn tarkoitus. Mikäli verosuunnittelun verukkeella on tehty järjes-

telyjä, joissa ei ole tunnistettavissa liiketaloudellisia syitä, on vaarana, että veroviran-

omaiset katsovat toimenpiteiden olleen veronkiertosäännöksen (VML 28 §) sovelta-

misalaan kuuluvia, jolloin toteutetut transaktiot verotetaan niiden tosiasiallisten tarkoi-

tusten mukaisesti. (Knuutinen 2012, 205) Jotta vältytään veronkiertoepäilyltä, tavalli-

sen kiinteistöyhtiön tulolähteen muuttaminen olisi tehtävä useampi vuosi ennen varsi-

naista luovutusta. Lienee kuitenkin mahdotonta ennustaa, että tulolähteen muuttami-
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nen onnistuu ja toisaalta sitä, että ostaja löytyy tulevaisuudessa. Lisäksi on huomat-

tava, että mikäli emoyhtiön ja kiinteistöyhtiön välinen toiminnallinen yhteys katkeaa, 

eli kiinteistöyhtiön ei enää katsota palvelevan emoyhtiönsä elinkeinotoiminnan tarpei-

ta, EVL 6 b §:ä ei voida soveltaa, vaikka molemmat yhtiöt harjoittaisivat merkittävää-

kin elinkeinotoimintaa.  

 

Lopuksi vastauksena tutkielman alussa ilmaistuun tutkimuskysymykseen, miksi emo-

yhtiön on sen tuloverotuksen kannalta perusteltua omistaa kiinteistö välillisesti, voi-

daan lausua, että konsernirakenteen hyötynä voidaan nähdä osakeyhtiön ja sen 

osakkeenomistajien verosuunnittelumahdollisuuksien sekä verotuksen joustavuuden 

lisääntyminen. Kun kiinteistön omistus on toteutettu välillisesti holdingyhtiörakenteen 

kautta, kiinteistöyhtiön on mahdollista toteuttaa vuosittainen osingonjako veroseu-

raamuksitta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että konsernirakenne on perusteltua 

toteuttaa, kun hankintaan suurta pääomaa ja riskiä vaativaa kiinteistökohdetta. Hank-

kimalla kiinteistö kiinteistöyhtiölle, minimoidaan mahdollisten vuokratulojen menetyk-

sestä aiheutuvaa riskiä siitä, ettei kiinteistöyhtiö kykenisi suoriutumaan lainoistaan. 

Konsernirakenne voi olla järkevä rahoituksen kannalta myös silloin, kun emoyhtiö 

pystyy antamaan velkarahoitusta kiinteistöyhtiölle sen kiinteistöhankintaa varten. Sil-

loin kiinteistöyhtiö suorittaa emoyhtiölle velan pääoman takaisinmaksun sekä koron, 

jolloin konsernirakenteen efektiivinen veroaste jää erillisten yhtiöiden todellista vero-

rasitusta pienemmäksi. Kiinteistöyhtiön omistaminen konsernirakenteessa on kannat-

tavaa myös kiinteistöyhtiön luovutustilanteessa, jos kiinteistöyhtiön luovutuksesta syn-

tyy tappiota ja sen katsotaan kuuluvan emoyhtiön EVL-käyttöomaisuuteen. Lisäksi 

emoyhtiön verotuksen kannalta on erittäin suotuisaa, mikäli tavallisen kiinteistöyhtiön 

tulolähde on muuttunut TVL-yhtiöstä EVL-yhtiöksi, sillä tämä mahdollistaisi emoyhtiöl-

le kiinteistöyhtiön osakkeiden verovapaan luovutuksen.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan siis todeta, että kiinteistön omistaminen kiinteistöyh-

tiön välityksellä on konsernissa usein järkevää. On kuitenkin ilmeistä, että nykyinen 

tulolähdejako aiheuttaa emoyhtiön verotuksessa haasteita. Yritystoiminnan kannalta 

on yleensä toivottavaa, että yhtiöllä on ainoastaan EVL-tulolähde. Kuitenkin kiinteis-
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töyhtiöistä saatu tulo voi jossain tilanteissa muodostaa emoyhtiölle ei-toivotun TVL-

tulolähteen. Tutkimuksen perusteella syntyi näkemys, että lainsäädännössä tulisi yri-

tystoiminnan osalta luopua tulolähdejaosta. Tulolähdejaosta luopuminen selkiyttäisi 

konsernirakenteessa olevien yhtiöiden tuloverotusta, jolloin tuloverotuksessa tehtävät 

verotusratkaisut olisivat verovelvollisen näkökulmasta ennakoitavampia sekä hyväk-

syttävämpiä. Tutkimuksen aikana muodostui lisäksi käsitys siitä, että kiinteistöyhtiöi-

den asemaa konsernirakenteessa on lainsäädännön keinoin pyritty kontrolloimaan 

siten, että kiinteistön yhtiöittämisellä ei voi saada muista omistusvaihtoehdoista suu-

resti poikkeavia veroetuja. Kuitenkin tapauskohtaisesti voi olla mahdollista suunnitella 

kiinteistöyhtiöön liittyviä ratkaisuja siten, että koko konsernin kannalta verorasitus jää 

yksittäisen yhtiön veroastetta pienemmäksi. Koska kiinteistöomistuksen verotehokas 

järjestäminen konsernissa on tilannekohtaisten olosuhteiden määrittelemä, syvä-

luotaava ja kaikki mahdolliset verotukselliset seikat huomioiva tutkimus on mahdoton-

ta toteuttaa. Sen vuoksi tämä tutkimus jää enemmän suuntaa antavalle tasolle ja lisä-

tutkimuksia kannattaakin käytännössä tehdä enemmän case-tutkimuksena, jolloin 

tietyn konsernin olosuhteet ja toiminnan tarpeet voidaan paremmin huomioida.   
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