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HENKILÖYHTIÖN NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA VEROTUKSESSA 

Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään niitä moninaisia ongelmia, joita 
ylisuurista yksityisotoista tai tappioista johtunut oman pääoman negatiivi
suus henkilöyhtiöissä aiheuttaa. Päähuomion kohteena olivat negatiivisen 
oman pääoman omaavan henkilöyhtiön velkojen korkojen vähennysoikeu
den rajoittaminen, yhtiöosuuden luovutus ja muuttaminen osakeyhtiöksi 
sekä nettovarallisuuden laskeminen.

Lähdeaineisto

Lähdeaineistona tutkimuksessa käytettiin lainsäädäntöjulkaisuja, lainval- 
mistelujulkaisuja, verohallinnon julkaisuja, oikeustapausjulkaisuja sekä 
oikeustieteellistä ja liiketaloustieteellistä kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita.

Johtopäätökset

Henkilöyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä on mahdollisuus ilman yhtiöoi
keudellisia rajoituksia nostaa yhtiöstä sijoittamansa panos, kertyneet 
voittovarat ja äänettömän yhtiömiehen panos. Tämä varojen rajoittamaton 
nosto-oikeus johtaa usein siihen, että henkilöyhtiön oma pääoma kääntyy 
negatiiviseksi. Vaikkakin yhtiöoikeudellisesti sallittua, aiheuttaa se verotuk
sellisia ongelmia. Henkilöyhtiön negatiivisen oman pääoman kohtelu 
verotuksessa perustui aiemmin oikeuskäytäntöön, mutta on nyt säädeltyä. 
Negatiivisen oman pääoman laskemiselle säädettiin tarkka malli, joka 
kiristää henkilöyhtiöiden verotusta. Hyvänä muutoksena voidaan pitää sitä, 
että nyt negatiivisen oman pääoman laskentatapa on yhtenäinen luovutus- 
voittoverotuksessa noudatettavan laskentakaavan kanssa. Verotusta 
kiristää myös säännös, jonka mukaan henkilöyhtiön yhtiöosuutta luovutet
taessa, luovutusvoittoon lisätään määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ovat 
ylittäneet hänen vuotuiset voitto-osuutensa ja yhtiöön tekemänsä sijoi
tukset. Henkilöyhtiötä osakeyhtiöksi muutettaessa huomattavaa on, että 
huolimatta negatiivisesta omasta pääomasta muutos voidaan tehdä, jos 
varat käypiin arvoihin arvostettuna riittävät kattamaan osakepääoman ja 
velat. Yritysmuodon muutostilikauden verotus jaetaan nyt henkilöyhtiönä 
verotettavaan osaan ja osakeyhtiönä verotettavaan osaan. Kaikki nämä 
uudistukset vaikuttavat henkilöyhtiöiden verotukseen kiristävästi, mutta 
sitä pyritään keventämään kehittämällä uusia pienyritysten verotusmalleja, 
etenkin koska henkilöyhtiöitä on yhä enemmän muutettu osakeyhtiöiksi 
niiden verotuksellisen edullisuuden vuoksi.

Avainsanat: Henkilöyhtiö, negatiivinen oma pääoma
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Henkilöyhtiöiden negatiivinen oma pääoma on jo yli vuosikymmenen ajan 

antanut aihetta vero-oikeudellisiin keskusteluihin ja kirjoituksiin. Aihetta 

niihin on riittänyt, koska negatiivinen oma pääoma synnyttää niin yhtiöoi

keudellisia, kirjanpidollisia kuin verotuksellisiakin ongelmia. Nämä ongel

mat syntyvät siitä, että henkilöyhtiön osakkailla on oikeus nostaa yhtiöstä 

yksityisotoin varoja yli sen määrän, mitä he ovat yhtiöön sijoittaneet ja mitä 

heille on yhtiön toiminnan perusteella kertynyt voittovaroja. Tätä vapautta 

on käytännössä myös paljon hyödynnetty; henkilöyhtiön negatiivinen oma 

pääoma on ollut pikemminkin pääsääntö kuin poikkeus. 1980-luvun loppu

puolella jopa 60 prosentilla henkilöyhtiöistä oli negatiivinen oma pääoma1. 

Vuoden 1994 päättyessä noin kolmanneksella henkilöyhtiöistä oli negatiivi

nen oma pääoma, ja negatiivisten omien pääomien yhteismäärä oli lähes 

positiivisten omien pääomien suuruinen2. Täysin harvinaisia eivät ole 

tapaukset, joissa on kysymys satojentuhansien ja jopa miljoonien markko

jen suuruisista oman pääoman vajeista3.

Henkilöyhtiöiden verotus muuttui vuoden 1993 verouudistuksessa ratkaise

vasti. Yritystulon puolittamisesta yhtiön ja osakkaiden kesken siirryttiin 

yritystulon täysimääräiseen osakasverotukseen. Tämä lähensi henkilöyhti

öiden verotuskohtelua yksityisliikkeiden verotuskohtelun kanssa, mutta 

loitonsi sitä osakeyhtiöiden verotuskohtelusta. Vaikka valittua henkilöyhti

öiden verotusmallia pyrittiin keventämään siirtymäsäännöksillä (TVL 148 

§ ja 149 §), on osakeyhtiömuodon suosio henkilöyhtiöön verrattuna edel

leen kasvanut. Monia henkilöyhtiöitä on muutettu osakeyhtiöiksi ja varsin-

1VeroH Elinkeinoverotilastot

2VM 1996:7 s. 18

3Mattila 1993 s. 81
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kin tuottoisille yrityksille se onkin ollut edullista. Tämä suuntaus on 

vähentänyt niin kaikkien henkilöyhtiöiden kuin negatiivisen oman pääoman 

omaavienkin henkilöyhtiöiden kokonaismäärää.

Yksityisotoista seurannut oman pääoman negatiivisuus aiheuttaa ongelmia 

yhtiön velkojen korkojen vähennysoikeuden suhteen. Yhtiön oman pää

oman muodostumisen yksityisottojen seurauksena negatiiviseksi on 

katsottu merkitsevän sitä, ettei yksityisottoja ole voitu rahoittaa yhtiön 

tulorahoituksella vaan siihen on tarvittu yhtiön ottamaa velkaa. Tällöin on 

oikeus- ja verotuskäytännössä katsottu, että yhtiön velkojen korkojen 

vähennysoikeutta voidaan rajoittaa. Ylisuuret yksityisotot ovat aiheuttaneet 

ongelmia myös yhtiöosuuden myynnin yhteydessä ja muutettaessa henki

löyhtiötä osakeyhtiöksi.

Negatiivisen oman pääoman johdosta verotukseen tehtävät oikaisut tehtiin 

aluksi oikeuskäytännössä muodostuneen verotuskäytännön mukaan, mutta 

verotuskäytännön yhtenäistämisvaateet edellyttivät säädösten laatimista. 

Niinpä negatiivisen oman pääoman verokohtelussa on siirrytty tarkkoihin 

säädöksiin ja säädösten laatiminen jatkuu yhä edelleen kun pienyritysten 

verotusta jatkuvasti pyritään uudistamaan.

1.2 Tavoitteet ja rajaukset

Tarkastelen tässä työssä niitä moninaisia ongelmia, joita negatiivinen oma 

pääoma aiheuttaa henkilöyhtiöissä. Aluksi käsittelen hieman oikeuskäytän

töä, jonka perusteella nykyisiin säädöksiin on päädytty. Oikeustapausse- 

lostuksia on mukana runsaasti, koska niistä nähtävä kehitys antaa perus

tan nykyisille säädöksille. Sitten tarkastelen negatiivisen oman pääoman 

verotuksellista käsittelyä ongelma-alue kerrallaan. Ensiksi käyn läpi 

negatiivisen oman pääoman omaavan henkilöyhtiön korkojen vähennysoi

keutta verotuksessa. Tämä luku sisältää myös negatiivisen oman pääoman 

omaavan henkilöyhtiön nettovarallisuuden laskennan. Sitten tarkastelen
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negatiivisen oman pääoman omaavan henkilöyhtiön yhtiöosuuden myyntiä. 

Kolmannessa pääluvussa käsittelen negatiivisen oman pääoman aiheutta

mia ongelmia muutettaessa henkilöyhtiötä osakeyhtiöksi. Samassa luvussa 

käsittelen myös negatiivisen oman pääoman korjaamisvaihtoehtoja. 

Lopuksi selvitän joitakin henkilöyhtiöiden verotukseen suunniteltuja 

muutoksia.
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2 NEGATIIVISEN OMAN PÄÄOMAN SYNTY

2.1 Yhtiöoikeudellinen tausta

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiöitä, mistä seuraa, että 

niiden oman pääoman meno miinuksen puolelle ei ole samalla tavalla 

kohtalokasta kuin osakeyhtiön oman pääoman kääntyminen negatiiviseksi. 

Osakeyhtiössähän on OYL 13:2.1 :n mukaan hallituksen, mikäli se tilinpää

töstä laadittaessa havaitsee tai sillä on muutoin syytä olettaa, että yhtiön 

oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, viipymättä laadittava tase 

yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi. Jos yhtiön oma pääoma on 

taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä 

annettava tase tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kutsuttava yhtiökokous 

koolle käsittelemään yhtiön asettamista selvitystilaan. Henkilöyhtiöissä 

taas yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa 

yhtiön veloista ja sitoumuksista ja siten yhtiön luottokelpoisuus ja velkoji

en suoja riippuu yhtiömiesten henkilökohtaisesta varallisuudesta, ei yhtiön 

pääomasta.

Henkilöyhtiön oma pääoma voi muodostua negatiiviseksi kahdella eri 

tavalla: liiketoiminnan tappioiden kautta tai yhtiömiesten ylisuurten yksi

tyisottojen johdosta. Tappioista aiheutunut negatiivinen oma pääoma ei 

aiheuta korkojen vähennysoikeuteen tai yhtiöosuuden luovutuksiin liittyviä 

vero-ongelmia. Sen sijaan se voi estää henkilöyhtiön muuttamisen osa
keyhtiöksi.

Liiketoiminnan tappioiden kautta henkilöyhtiön oma pääoma muodostuu 

negatiiviseksi siten, että tappiollisen tilikauden tulos jaetaan henkilöyhtiön 

osakkaille voitto-osuuksien tavoin tappio-osuuksina, jotka rasittavat 

yhtiömiesten yksityistilien saldoja syömällä siellä olevia sijoitettua panosta, 

lisäsijoituksia ja mahdollisia aiemmilta vuosilta kertyneitä nostamattomia 

voittovaroja (AKL 2:9). Suuret tappiot tai toistuvasti tappiolliset tilikaudet
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voivat johtaa tilanteeseen, jossa kaikkien yhtiömiesten yksityistilit ovat 

negatiivisia ja yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Huomioitava on tappioi

den käsittelyn ero verotuksessa: elinkeinotoiminnan tappioita ei verotuk

sessa jaeta yhtiömiehille, vaan ne vähennetään elinkeinotoiminnan tulok

sesta seuraavien kymmenen vuoden aikana sitä mukaan kuin tuloa syntyy.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä ei aseta yhtiöoikeudellisia 

esteitä yhtiön varojen siirrolle yhtiömiesten yksityistalouteen (AKL 2:9). 

Henkilöyhtiön osakkaat voivat siten nostaa yhtiöstä varoja yli sen määrän, 

mitä he ovat yhtiöön sijoittaneet tai mitä heille on kertynyt yhtiön toimin

nan perusteella voittovaroina. AKL ei myöskään estä sitä, että vastuunalai

nen yhtiömies nostaa yksityisottona äänettömän yhtiömiehen panoksen. 

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies saa kuitenkin nostaa panoksensa 

vasta kommandiittiyhtiöstä erotessaan. Mikäli äänettömälle yhtiömiehelle 

suoritetaan hänen panoksensa määrä takaisin tai hän tekee yksityisottoja 

niin, että hänen pääomatilinsä saldo on nolla tai negatiivinen, on hänen 

katsottava eronneen yhtiöstä.4

Jos siis yhtiömiehet nostavat yhtiöstä yksityisotoin varoja yli sen määrän 

mitä he ovat yhtiöön sijoittaneet ja mitä heille on yhtiön toiminnan perus

teella kertynyt voittovaroja, yhtiön oma pääoma menee negatiiviseksi. 

Yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin kieltää vastuunalaistakin yhtiömiestä 

nostamasta yhtiöstä varoja esim. yli hänelle kertyneiden voittovarojen ja 

velvoittaa yhtiömies säilyttämään sijoittamansa panos yhtiössä.

2.2 Vero-oikeudellinen tausta

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat TVL 4 §:ssä tarkoitettuja elinkeinoyh- 

tymiä, joiden verotusta koskee TVL 16 §. TVL 16 §:n mukaan elinkeinoyhty- 

mä ei ole erillinen verovelvollinen, mutta sille vahvistetaan elinkeinotoimin-

4Keinonen 1985 s. 421, Järvenoja 1993 s. 206, Tikka-Nykänen 9:6
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nan tulos, joka jaetaan aikaisempien verovuosien tappioiden vähentämisen 

jälkeen verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka 

heillä on yhtymän tuloon. Elinkeinotoiminnan tappioita ei verotuksessa 

jaeta yhtiömiehille, vaan ne vähennetään elinkeinotoiminnan tuloksesta 

seuraavien kymmenen verovuoden aikana sitä mukaan kuin tuloa syntyy 

(TVL 119 ja 120 §).

Varojen siirto yhtiömiehelle voi tapahtua avoimella lainalla tai kirjaamalla 

yksityisottoja oman pääoman veloitukseksi. Peiteltyä osingonjakoa koske

va VML 29 § ei sovellu henkilöyhtiöihin, joten korottoman tai alikorkoisen 

osakaslainan korkoa ei lisätä henkilöyhtiön tuloon.

Yhtiömiehen henkilöyhtiöstä saama voitto-osuus ja yksityistilin kautta 

nostetut erät eivät ole yhtiömiehen veronalaista tuloa. Vastaavasti henki

löyhtiön verotuksessa ne eivät ole vähennyskelpoisia. Oikeustila on tämä, 

vaikka TVL:ssa ei ole voitto-osuuden ja yksityisottojen veronalaisuudesta 

nimenomaista säännöstä, sillä henkilöyhtiöt ja niiden osakkaat eivät ole 

kahdenkertaisen verotuksen piirissä. Yhtiöllä ja yhtiömiehillä on oikeus 

valita, nostavatko yhtiömiehet yhtiöstä palkkaa vai voitto-osuutta. Yhtiömie

hen luontoisetua tai muuta etua verotetaan palkkana, jos se on merkitty 

palkkakirjanpitoon ja yhtiömiehen ennakonpidätystodistukseen. Muutoin 

etua pidetään voitto-osuutena, jolloin siitä aiheutuneet menot eivät ole 

yhtiölle vähennyskelpoisia5.6

2.3 Kirjanpidollinen käsittely

Kirjanpidollisesti selkeintä on seurata yhtiömiesten panoksia, yksityisotto

ja, voitto-osuuksia ja lainoja kun ne kirjataan omille tileilleen. Kun henki

löyhtiön yhtiömies ottaa yhtiöstä rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta,

5KHO 1980 II 566 ja KHO 1980 II 613 sekä KHO 1982/143

6Tikka-Nykänen 5:17



7

otto yhtiöstä merkitään liiketapahtuman luonteen mukaisesti voitonjaoksi, 

oman pääoman palautukseksi, muun rahoituksen yksityisotoksi tai lai

nanannoksi. Yhtiömiehen yksityisotoilla veloitetaan oman pääoman tilien 

ryhmään kuuluvia tilejä liiketapahtuman luonteen mukaisesti myös niissä 

tapauksissa, joissa yksityisotot ylittävät henkilöyhtiön oman pääoman7.

7Kila 834/1986
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3 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA VEROTUKSESSA ENNEN VUOTTA 1993

Vuoden 1993 alusta voimaantulleet uudet säännökset EVL 18.2 § ja TVL 

46.4 § toivat muutoksia henkilöyhtiöiden negatiivisen oman pääoman 

käsittelyyn henkilöyhtiöiden verotuksessa. Muutoksia tuli korkojen vähen

nyskelpoisuuteen ja yhtiöosuuden luovutusvoittoverotukseen, joiden 

oikeuskäytäntöön perustuvaa verotuskäytäntöä ennen vuotta 1993 käsitel

lään seuraavassa. Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi ei kokenut 

muutoksia tässä verouudistuksessa, joten se käsitellään myöhemmin 

omana lukunaan (luku 6).

3.1 Korkojen vähennyskelpoisuus

Verolainsäädännössä ei ennen vuotta 1993 ollut nimenomaista säännöstä 

henkilöyhtiön korkojen käsittelystä verotuksessa silloin, kun oma pääoma 

oli negatiivinen. Verotus- ja oikeuskäytännössä korkovähennystä oli 

kuitenkin 1980-luvun alkupuolelta saakka tällaisissa tapauksissa rajoitettu.8 

Tätä perusteltiin sillä, että elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön toimialaan 

ei voitu katsoa kuuluvan yhtiömiehen yksityistalouden rahoitus ja ettei 

elinkeinotoiminnan tulosta saanut rasittaa sellaisilla erillä, jotka eivät 

elinkeinotoimintaa hyödyttäneet.® Yksityisotoista johtuva oman pääoman 

negatiivisuus korkoja maksaneessa henkilöyhtiössä viittasi siihen, etteivät 

velat ja niiden korot kohdistuneet yksinomaan elinkeinotoimintaan vaan 

myös osakkaan yksityistalouden rahoitukseen. Kun siis oman pääoman 

muodostumisen yksityisottojen vuoksi negatiiviseksi katsottiin merkitsevän 

sitä, ettei yksityisottoja oltu voitu rahoittaa yhtiön tulorahoituksella, vaan, 

että niihin oli tarvittu yhtiön ottamaa velkaa ja että osa yhtiön rahoituskus

tannuksista olikin tosiasiallisesti yhtiömiehen yksityistalouteen kuuluvia, 

katsottiin, että yhtiön velkojen korkojen vähennysoikeutta voitiin tällöin

8Kts. esim. KHO 1984/2984 ja 1988 В 518 

®Kukkonen 1985 s. 187
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tietyin edellytyksin rajoittaa. Näin esimerkiksi KHO 1986 II 557, jossa 

kommandiittiyhtiön liiketuloon oli verotuksessa palautettu velkojen korkoja 

sillä perusteella, että korot olivat kohdistuneet velkaan, joka oli liittynyt yh

tiömiesten yksityiskäyttöön.

Elinkeinotoiminnan kuluksi kirjatuista koroista jätettiin verotuskäytännössä 

yleensä hyväksymättä se suhteellinen määrä, joka vastasi yksityistalouteen 

siirrettyjen varojen määrää koko vieraan pääoman määrästä. Verotuskäy

tännön yhtenäistämiseksi Verohallitus antoi ohjekirjeen 29.6.1987 nro 

6003/41/87, jossa annettiin oikeuskäytäntöön perustuvat ohjeet. Ohjekirjeen 

mukaan henkilöyhtiöstä yksityistalouteen siirrettyjen varojen määrää 

laskettaessa laskentaperusteeksi otettiin oman pääoman miinusmerkkinen 

määrä, johon tehtiin seuraavan laskelman mukaiset korjaukset:

- oma paaoma

- äänettömän yhtiömiehen panos

- arvonkorotukset 

+ tilikauden tappio

+ edellisten tilikausien tappiot, joiden 

kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja

= - alustava varojen määrä

Tämän jälkeen KHO antoi ratkaisun 1988 В 518:

Autokauppaa harjoittava kommandiittiyhtiö, jonka alkupääoman 
muodostivat äänettömän yhtiömiehen 100.000 mk:n sijoitus ja 
kahden vastuunalaisen yhtiömiehen 5.000 mk:n sijoitukset, oli 
kirjannut ensimmäisenä tilikautenaan tulonsa rasitukseksi 
korkokuluja 1.080.215 mk. Yhtiön tilikauden tulos oli 153.319 mk
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ja vastuunalaiset yhtiömiehet olivat nostaneet yksityisnostoja 
tilikauden aikana 1.918.080 mk. Yhtiön vieras pääoma oli tilikau
den päättyessä 11.167.852 mk ja oma pääoma oli 1.654.760 mk 
alijäämäinen. Yhtiö oli tehnyt tilikaudelta 1.797.803 mk:n määräi
sen varastovarauksen. Pelkästään oman pääoman alijäämäisyys 
ei osoittanut, että yhtiön tulon vähennykseksi olisi kirjattu 
muuhun tarkoitukseen kuin yhtiön elinkeinotoimintaan käytetty
jen lainojen korkoja. Korkokulut olivat vähennyskelpoisia meno
ja.

Ratkaisussa on katsottu, ettei tapauksen olosuhteissa pelkkä kommandiit

tiyhtiön oman pääoman negatiivisuus riittänyt perusteeksi korkojen vähen

nysoikeuden rajoittamiselle. Tapauksessa varauksin oikaistu liiketoiminnan 

tulos muodostui suuremmaksi kuin yhtiön oman pääoman alijäämä eikä 

myöskään ollut näytetty, että yhtiön tulon vähennykseksi olisi kirjattu 

muuhun tarkoitukseen kuin yhtiön elinkeinotoimintaan käytettyjen lainojen 

korkokuluja.

Edellä mainitun KHO:n päätöksen johdosta Verohallitus antoi toisen 

kirjeensä 5.10.1988 nro 9417/41/88, jossa neuvottiin pienentämään edelli

sestä laskelmasta saatua alustavaa varojen määrää yhtiön tilikauden 

varausten (investointi-ja varastovaraus) ja poistojen määrällä seuraavan- 

laisesti:

- alustava varojen määrä (tilikauden alun ja lopun keskiarvo) 

+ tilikauden poistot 

+ varaukset

= - yksityistalouteen siirrettyjen varojen määrä

Näin oikeuskäytäntö muuttui ja verotuskäytännössä hyväksyttiin, että 

varausten ja poistojen takia yhtiöön jäävä tulorahoitus on käytettävissä
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yksityisottoihin ilman korkojen vähennysoikeuden rajoittumista, vaikka 

yksityisotoista aiheutuisikin negatiivinen oma pääoma.

Jos oma pääoma edellä mainittujen erien huomioon ottamisen jälkeenkin 

oli negatiivinen, osan korkokuluista katsottiin kohdistuvan yksityiskäyt

töön, ellei verovelvollinen osoittanut, että lainoilla oli rahoitettu elinkeino

toimintaa. Hyväksyttävänä osoituksena tästä voitiin pitää mm. selvitystä 

lainojen kohdistumisesta yrityksen rakennus- tai muihin investointeihin.

Yhtiön korkokulujen vähentämisoikeutta rajoitettaessa lähtökohtana olivat 

aina yhtiön todelliset korkokulut. Verohallituksen ohjekirjeen10 mukaan 

koroista jätettiin pääsääntöisesti hyväksymättä se suhteellinen määrä, joka 

vastasi osakkaille laskelmin siirretyksi osoitettujen määrää koko vieraan 

pääoman määrästä. Laskenta tapahtui näin ollen seuraavan kaavan mukai

sesti:

Yhtiömiehelle siirretyt varat

(tilikauden alun ja lopun keskiarvo) korkokulut

-------------------------------------------------------------x tuloslaskelmasta

Yhtiön koko vieras pääoma 

(tilikauden alun ja lopun keskiarvo)

Tuloslaskelmassa olevat korkokulut otettiin huomioon sellaisenaan, joten 

korkotuloja ei vähennetty korkokuluista.

Yksityistalouteen siirrettyjen varojen laskentaperusteena käytettiin tilikau

den alun ja lopun tilanteen mukaisten arvojen keskiarvoa. Jos yksityisotot

10VeroH 1987
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olivat poikkeuksellisen suuria tai kysymyksessä oli selvä läpilainaus, 

keskiarvoja ei Verohallituksen ohjeen mukaan tullut käyttää, vaan tuli 

käyttää tosiasiallista lainanantajan perimää korkokantaa vertaamatta 

yhtiömiehelle siirrettyjen varojen määrää vieraan pääoman määrään. Korko 

laskettiin lainapääomalle yksityisoton ajankohdasta tilikauden päätty

misajankohtaan.

Edellä selostetussa KHO.n ratkaisussa 1988 В 518 ei otettu kantaa negatii

visen oman pääoman laskentatapaan, joten se ei ollut mikään siunaus 

verohallituksen esittämälle kaavalle. Oikeuskirjallisuudessa keskusteltiin 

useasta laskelman eri kohdasta. Esim. vähennyskelvottomien korkokulujen 

laskentakaavassa otettiin huomioon koko vieras pääoma. Johdonmukai

sempaa olisi ollut ottaa nimittäjäksi kaavaan korollinen vieras pääoma, 

koska kyseessä oli nimenomaan korkojen vähennyskelpoisuutta koskeva 

laskelma. Verotuskäytännössä käytettiinkin vieraan pääoman määränä 

taseen osoittamaa vierasta pääomaa vähennettynä siirtoveloilla (mm. 

ostovelat) ja ennakkomaksuilla, joista korkoa ei maksettu.11

Verotuskäytännössä otettiin negatiivisen oman pääoman määrää kasvatta

vana eränä huomioon myös liiketoimintaan verrattuna suuri kassa. Perus

teena tälle oli epäily siitä, ettei taseen ilmoittamaa rahamäärää ollut yhtiön 

käteiskassassa vaan, että kyseiset rahat oli käytetty yhtiömiehen yksityista

louden rahoittamiseen taikka olivat muutoin yhtiömiehen taskussa. Jär- 

venojan mielestä pelkkä taseen ilmoittama suuren kassan olemassaolo ei 

voinut olla perusteena sen lisäämiseen negatiiviseen omaan pääomaan. 

Järvenojan mielestä veronsaajan olisi tullut kyetä osoittamaan tällaisessa 

tapauksessa ainakin jonkinlaista näyttöä kirjanpidon epäluotettavuudesta 

esimerkiksi suoritetun verotarkastuksen perusteella. Näyttönä olisi Jär

venojan mukaan voinut hyväksyä myös yhtiömiehen tulojen ja menojen 

epäsuhdan osoittamisen. Ilman näyttöä ei Järvenojan mielestä suurta

11Järvenoja 1992 s. 222 ja Saarinen 1988 s. 69
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kassaa olisi saatu lisätä negatiiviseen omaan pääomaan. Järvenoja vertasi 

tilannetta oikeustapaukseen KHO 1991/3440, jossa osakeyhtiön pääosak

kaalla oli ollut hallussaan varoja, jotka vuosittain olivat sisältyneet yhtiön 

taseeseen kassatilille kirjattuina varoina. Varat oli verotuksessa katsottava 

osakkaalle annetuksi korottomaksi osakaslainaksi (peitelty osingonjako).12

Aikaisemmassa oikeus-ja verotuskäytännössä yhtiöosuuden tai -osuuksi

en kaupan jälkeen uuden yhtiömiehen aikana ei edellisten yhtiömiesten 

yksityisottojen johdosta syntyneen negatiivisen oman pääoman perusteella 

voitu korkokuluja jättää hyväksymättä vähennyskelpoisiksi. Korkokuluja 

voitiin jättää hyväksymättä vain siltä osin kuin ne perustuivat uuden 

yhtiömiehen aikana syntyneeseen negatiiviseen omaan pääomaan13. EVL

18.2 § tuo muutoksen tähän, koska säännöksen sanamuoto ei salli uuden 

yhtiömiehen kannalta edullista tulkintaa.

Sen sijaan tapauksissa, joissa henkilöyhtiöksi muutetussa yksityisliikkees- 

sä oli muutoshetkellä ollut negatiivinen oma pääoma, oli aikaisemmassa 

oikeus- ja verotuskäytännössä epäselvyyttä. Tuliko yksityisliikeaikana 

syntynyt oman pääoman negatiivisuus ottaa huomioon tarkasteltaessa 

henkilöyhtiön korkojen vähennyskelpoisuutta? Varsin luontevalta tuntui 

ottaa huomioon yksityisliikkeen aikainen negatiivisuus ainakin tapaukses

sa, jossa liikkeenharjoittaja oli perustanut kommandiittiyhtiön, johon hän 

oli ryhtynyt ainoaksi vastuunalaiseksi yhtiömieheksi. Toisenlaiseen päätel

mään saatiin tukea ratkaisusta KHO 1987/2484, jossa tosin oli kysymys 

negatiivisen oman pääoman vaikutuksesta yhtiöosuuden myyntivoiton 

laskemisessa. Tässä ratkaisussa enemmistö ei huomioinut yksityisliikkeen 

aikana syntynyttä oman pääoman negatiivisuutta. EVL 18.2 §:n sanamuoto 

mahdollistanee tulkinnan, jonka mukaan vain henkilöyhtiöaikana syntynyt 

negatiivisuus otetaan laskelmassa huomioon, koska säännöksessä puhu-

12Järvenoja 1993 s. 235

13VeroH 1987 s. 16
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taan "elinkeinoyhtymästä eri vuosina nostettujen yksityisottojen johdosta 

syntyneestä negatiivisen oman pääoman jäännöksestä".14

3.2 Yhtiöosuuden myynti

Ylisuuret yksityisnostot ovat aiheuttaneet ongelmia myös yhtiöosuutta 

luovutettaessa. Koska selkeitä säännöksiä ei ollut, oli verotuskäytäntö 

kehittynyt oikeustapausten perusteella.

Veronalaista luovutusvoittoa laskettaessa yhtiöosuuden hankintameno 

muodostuu yhtiömiehen yhtiöön sijoittamasta alkupääomasta, mahdollisis

ta lisäsijoituksista ja nostamattomista voittovaroista (KHO 1979 II 588). 

Mikäli yhtiöosuus on ostettu toiselta yhtiömiehenä tämä kauppahinta on 

hankintamenoa. Vaikka yhtiöosuuden kauppa olisikin tapahtunut kesken 

tilikauden, on nostamattomat voittovarat otettu huomioon yhtiöosuuden 

hankintamenoa kasvattavana eränä.15 Oikeuskäytännössä on katsottu, että 

jos yhtiömiehen yksityistin on negatiivinen, myös se on otettava huomioon 

hankintamenossa. Mikäli yksityistilin negatiivisuus johtui yhtiömiehen 

osuudesta yhtiön tuottamiin tappioihin, ei negatiivisuutta voitu ottaa 

huomioon hankintamenon tai luovutushinnan laskennassa.

KHO 1987/2484:

Liikkeenharjoittaja oli vuonna 1981 muuttanut yksityisliikkeensä 
kommandiittiyhtiöksi, jonka vastuunalaiseksi yhtiömieheksi hän 
ryhtyi. Kommandiittiyhtiön oma pääoma oli yritysmuodon 
muuttamishetkellä negatiivinen. Yrityksen toiminta oli ollut 
vuosina 1979-1981 tappiollista.Vuodesta 1982 lähtien yhtiö oli 
tuottanut voittoa. Yhtiömies oli vuosittain tehnyt yksityisottoja 
siten, että oman pääoman negatiivisuus oli 30.4.1984 päätty
neellä tilikaudella noin 362.500 markkaa. Vastuunalainen yh
tiömies aikoi myydä yhtiöosuutensa. Yhtiöosuus katsottiin 
hankitun vastikkeellisella saannolla. KVL katsoi, että yhtiöosuu-

14Järvenoja 1993 s. 235-

15Järvenoja 1993 s. 255
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den hankintamenona oli pidettävä yritysmuodon muutoshetkellä 
laaditun taseen osoittaman yhtiöön sijoitetun pääoman sekä 
yhtiöosuuden myyntihetkellä laaditun taseen osoittamien jaka
mattomien voittovarojen yhteismäärää. Kun yhtiön oman pää
oman määrä oli sekä yritysmuodon muuttamis- että yhtiöosuu
den myyntihetkellä negatiivinen, ei yhtiöosuudella voida katsoa 
olevan hankintamenoa. Yhtiöosuuden myyntivoiton määrää 
laskettaessa on luovutushinnaksi luettava myös se määrä, jolla 
yhtiön oma pääoma oli yhtiön toiminta-aikana muodostunut 
negatiiviseksi siksi, että vastuunalaisen yhtiömiehen eri vuosi
na tekemien yksityisottojen yhteismäärä oli ylittänyt yhtiön 
vuotuistenvoittojen yhteismäärän. KHO: ei muutosta. Äänestys 
3-2. Vähemmistö olisi lisäksi ottanut myyntivoiton määrää 
laskettaessa huomioon sen määrän, jolla yksityisliikkeen oma 
pääoma oli yhtiötä perustettaessa ollut negatiivinen siksi, että 
yhtiömiehen yksityisenä liikkeenharjoittajana tekemien yksi
tyisottojen yhteismäärä oli ylittänyt yksityisliikkeen voittojen 
yhteismäärän.

Jos yhtiömies oli nostanut yksityistilinsä kautta enemmän kuin hänen 

voitto-osuutensa oli, negatiivisuus vähensi hankintamenoa. Mikäli yksi

tyisotot olivat olleet suuremmat kuin yhtiömiehen sijoitukset yhtiöön 

lisättynä hänen vuotuisilla voitto-osuuksillaan yhtiön voitosta, erotus oli 

katsottava osaksi yhtiöosuuden luovutushintaa. Arvostelu tapahtui tällöin 

yhtiömieskohtaisesti eikä yhtiökohtaisesti, eikä lisäyksen välttämättömänä 

edellytyksenä ollut yhtiön oman pääoman negatiivisuus, vaikkakin se 

näissä tilanteissa oli yleistä.16 Seuraavat oikeustapaukset kuvaavat oikeus

käytännön kehitystä:

KHO 1989 В 530:

Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden 
satunnaista myyntivoittoa laskettaessa on osuuden luovu
tushinnan osaksi luettava myös se määrä, jolla yhtiön oma 
pääoma on yhtiön toiminta-aikana muodostunut negatiiviseksi 
siksi, että yhtiömiehen erivuosina ottamien yksityisottojen 
yhteismäärä on ylittänyt yhtiön vuotuisten voittojen ja yh
tiömiesten sijoitusten yhteismäärän.

16Mattila 1993 s. 81
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KHO 1989 В 531:

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies oli myynyt osuu
tensa yhtiössä. Satunnaisen myyntivoiton määrää laskettaessa 
oli osuuden hankintamenona otettava huomioon yhtiömiehen 
yhtiöön sijoittaman yksityisliikkeen arvo alkupääomasijoitukse- 
na vähennettynä hänen yhtiön toiminta-aikana tekemiensä 
yksityisottojen yhteismäärällä siltä osin kuin ne ylittivät yhtiön 
vuotuisten voittojen yhteismäärän, mihin ei tullut sisällyttää 
äänettömien yhtiömiesten voitto-osuuksia.

Kun TVL:n mukaan verotettavissa luovutuksissa voitiin soveltaa hankinta

meno-olettamaa, merkitsi yksityistilin negatiivisuuden lisääminen luovu

tushintaan usein sitä, että puolet lisäyksestä eliminoitui hankintameno- 

olettaman käyttämisen vuoksi. Luovutushintaan lisättävän pääomavajeen 

määrää laskettaessa lisäystä pienentävinä tekijöinä ei otettu huomioon 

varauksia eikä poistoja.
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4 NEGATIIVISEN OMAN PÄÄOMAN KOROT VUODESTA 1993 

4.1 Korkojen vähennysoikeus vuodesta 1993

Verovuodesta 1993 alkaen sovellettavassa tuloverojärjestelmässä luonnolli

sen henkilön ja kuolinpesän tulot jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon. 

TVL 32 §:n mukaan veronalaista pääomatuloa ovat omaisuuden tuotto, 

omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varalli

suuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa ovat siten mm. korkotu

lo, pörssiyhtiöstä saatu osinkotulo, vuokratulo ja luovutusvoitto. TVL 40 

§:n mukaan luonnollisen henkilön osuus henkilöyhtiön elinkeinotoiminnan 

tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa 

hänen osuudelleen henkilöyhtiön elinkeinotoimintaan kuuluneesta nettova- 

rallisuudesta edellisen verovuoden päättyessä laskettua 18 %:n vuotuista 

tuottoa. TVL 61 §:n mukaan muut tulot, kuten palkka ja eläke, ovat ansiotu

loa.

TVL 58.1 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatulois

taan velkojensa korot, jos velka

1) kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon 

hankkimiseen tai peruskorjaukseen (asuntovelka),

2) on valtion takaama opintovelka (opintovelka) tai

3) kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen (tulonhankkimisvelka).

Luettelo vähennyskelpoisista koroista on tyhjentävä ja muut korot ovat ns. 

kulutusluottojen korkoja, joita ei enää siirtymäkauden 1993-1994 jälkeen 

saa vähentää.

Elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korot ovat EVL 18.1 § 2 kohdan 

mukaan rajoituksetta vähennyskelpoisia. Velan liittyminen joko välittömästi 

tai välillisesti elinkeinotoimintaan on riittävä edellytys vähennyskelpoisuu-
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delle. Verotuksessa ei voida vaatia, että yhtiö kykenee osoittamaan lainatun 

rahan käyttämisen tiettyihin hankintoihin. Riittävää lienee, että velanotolla 

ja elinkeinotoiminnalla on jokin ajallinen yhteys ja että velanottamiselle on 

liiketaloudellinen motiivi.

Henkilöyhtiön maksaman rajoituksetta vähennyskelpoisen koron verohyöty 

yhtiömiehelle riippuu siitä, onko yhtiömiehen tulo-osuus verotuksessa 

pääoma- vai ansiotuloa. Pääomatulon osalta koron vähennysoikeuden 

verohyöty on nyt 28 %, ansiotulon osalta verohyöty riippuu yhtiömiehen 

henkilökohtaisesta marginaaliveroprosentista.

4.2 Negatiivisen oman pääoman korot

Kun henkilöyhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi yhtiömie

hen ylisuurten yksityisottojen vuoksi, on oikeus- ja verotuskäytännössä 

katsottu, ettei yksityisottoja ole voitu rahoittaa tulorahoituksella, vaan, että 

niiden rahoittamiseen on käytetty henkilöyhtiön ottamaa lainaa. Näillä 

ylisuurilla yksityisotoilla eräät verovelvolliset ovat rahoittaneet verova

paasti kulutustaan, joka muiden verovelvollisten on pitänyt rahoittaa 

verotetuilla tuloillaan. Tämä epäneutraali tilanne ja verotuksen porsaanreikä 

on haluttu poistaa ja näin ollen on katsottu, että yrityksen velkojen korko

jen vähennysoikeutta voidaan tällöin rajoittaa. Negatiivisen oman pääoman 

koroilla tarkoitetaan sitä osaa henkilöyhtiön vieraan pääoman koroista, 

jonka yhtiö joutuu yhtiömiehen yksityisottojen yhtiön rahoitukselle aiheut

taman vajeen vuoksi maksamaan. Negatiivisen oman pääoman korkojen 

verotuskäsittelyä koskevan nimenomaisen säännöksen puutetta pidettiin 

oikeus- ja verotuskäytännön suhteellisesta yhtenäisyydestä huolimatta 

epäkohtana. Hallituksen esityksessä EVL:n muuttamisesta17 todettiinkin 

tarve nimenomaisen säännöksen olemassa ololle, koska uudessakin 

tuloverojärjestelmässä oli edelleen edullista pyrkiä ottamaan lainat yhtiöön.

17HE 203/1992
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4.2.1 Säännös

EVL 18 §:ään lisättiin18 uusi 2 momentti, jonka mukaan elinkeinotoiminnas

ta johtuneena ei kuitenkaan pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa henki

löyhtiöstä eri vuosina nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä 

negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, jonka 

suuruus on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Negatiivisen oman pääoman jäännös lasketaan siten, että verovuoden 

taseen osoittamasta negatiivisen oman pääoman määrästä vähennetään 

syntyneet tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja, ja siihen 

lisätään tehdyt arvonkorotukset sekä kommandiittiyhtiöissä äänettömien 

yhtiömiesten pääomapanokset.

4.2.2 Soveltamisala

EVL 18.2 § koskee sanamuotonsa mukaisesti yksityisiä liikkeen- ja amma

tinharjoittajia sekä elinkeinoyhtymiä. Elinkeinoyhtymiä taas ovat TVL 4.1 § 

1 kohdan mukaan mm. avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

4.2.3 Laskentamalli

Yksityisotoista aiheutuneen negatiivisen oman pääoman perusteella 

elinkeinotoiminnan tulolähteessä vähennyskelvottomaksi katsottavien 

korkojen laskentaa selventää seuraavan sivun malli19

18EVL:n muuttamisesta annetulla lailla 1539/1992

19Tikka-Nykänen 9:9 myös Järvenoja 1993 s. 233
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тттш,

* Negatiivinen oma pääoma 

+ Äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset 

+ Arvonkorotukset

- Tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja

= - Oikaistu negatiivinen oma pääoma

Oikaistu (Suomen Elinkeinotoiminnan tulo-

negatiivinen X Pankin + 1 %) = lähteessä vähennyskelvot 

oma pääoma peruskorko tomat korkokulut

Vähennyskelvottomien korkokulujen määrä voi olla korkeintaan tuloslaskel

maan merkittyjen todellisten korkokulujen suuruinen.20 Tämä tarkoittaa sitä, 

että negatiivisen oman pääoman perusteella ei jatkossakaan tehdä oikaisu

ja, mikäli yhtiöllä ei ole korkokuluja.21

Oikaistun negatiivisen oman pääoman laskennan lähtökohtana on verovuo

den taseen osoittama negatiivinen oma pääoma. Jos verovelvollisella 

päättyy verovuoden aikana kaksi tilikautta, jolloin laaditaan myös kaksi 

tasetta, tulee ongelmaksi kumpaa tasetta laskelman pohjana käytetään. 

Käytännön syyt puoltavat, että lähtökohtana käytetään viimeistä tasetta, jos 

se ei olosuhteet huomioon ottaen johda selvästi väärään lopputulokseen22. 

Vaihtoehto olisi taseiden osoittamien negatiivisten omien pääomien ja 

korjauserien painottamaton tai esim. tilikauden pituuden mukaan painotettu

20HE 203/1992 S. 15

21Järvenoja 1993 s. 234

”Mattila 1993 s. 84
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keskiarvo, mikä käytännössä olisi monimutkainen menettely.23

Negatiivisuutta lisääviä eriä laskelmassa ovat arvonkorotukset ja komman

diittiyhtiöissä äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset. Huomattava on 

kuitenkin, että lisäys voinee koskea vain sellaisia arvonkorotuksia, jotka on 

kirjattu omaan pääomaan ja joilla on siten pyritty poistamaan oman pää

oman negatiivisuus. Ne lisätään negatiiviseen pääomaan siksi, ettei rea

lisoitumaton tulo voi olla rahan käytön lähteenä. Mikäli arvonkorotusta 

vastaava erä on vastattavissa syystä tai toisesta kirjattu muualle kuin oman 

pääoman ryhmään, lisäys olisi vastoin sitä ajatusta, johon lisäys perus
tuu.24 Kirjanpitolain 18 §:n mukaan arvonkorotus, joka on tehty silloin kun 

käyttöomaisuuteen kuuluvan maa- tai vesialueen, rakennuksen, arvopape

rin tai muun niihin verrattavan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta 

ylittää pysyvästi ja olennaisesti hankintamenon, kirjataan taseen vastatta

viin arvostuseriin. Kilan lausunnon25 mukaan arvonkorotuksen vastaerä 

voidaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti esittää myös omassa pääomassa. 

Kilan antamien lausuntojen mukaan omaan pääomaan kirjattua arvonkoro

tuksen vastaerää ei voida käyttää kulujen tai tappion taikka voitonjaon 

kattamiseen26. Arvonkorotuksen vastaerällä ei voida myöskään kattaa 

välittömiä veroja27, eikä sitä voida siirtää vararahastoon28. Kila on siten 

kieltänyt arvonkorotuksen käyttämisen rahan käytön lähteenä. Omaan 

pääomaan kirjattu arvonkorotuksen vastaerä onkin realisoitumattomana 

"valepääomana" pidettävä erillään realisoituneista oman pääoman eristä. 

Näin ollen henkilöyhtiöidenkin taseessa saattaa esiintyä sellaista luonteel

23Tikka-Nykänen 9:8

24Mattila 1993 s. 84

25Kila 382/1979

26Kila 351/1979

27Kila 18/1974 ja 131/1976

Z8Kila 846/1986
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taan sidottua omaa pääomaa, jota yhtiömiehet eivät voi käyttää voitonja

koon tai yksityisottoihin.29 Arvonkorotuksen tarkoituksena on antaa infor

maatiota yrityksen käyttöomaisuuteen sisältyvästä hallussapitovoitosta. 

Arvonkorotuksella annetaan siten informaatiota em. hyödykkeiden käyvistä 

arvoista.30 Äänettömien yhtiömiesten panosten lisääminen laskelmassa 

vastaa käytäntöä vanhassa järjestelmässä ja perustuu siihen, että äänettö

mät yhtiömiehet eivät voi nostaa panostaan yksityisottoina.

Negatiivisen oman pääoman määrään ei tehdä korjauksia varausten ja 

poistojen vuoksi, miltä osin menettely vastaa yhtiöosuuden luovutusvoitto- 

verotuksessa omaksuttua kantaa31. Sen sijaan verovuoden taseen osoitta

masta negatiivisesta omasta pääomasta vähennetään syntyneet tappiot, 

joiden kattamiseksi ei ole kertynyt voittovaroja. Tappioiden vähentämisen 

perusteena on se, että yhtiön tekemä voitto on ensin käytettävä vanhojen 

tappioiden kattamiseen eikä yhtiömiesten yksityisottoihin. Verohallituksen 

ohjekirjeessä annettua esimerkkiä aikaisempien vuosien tappioiden huomi

oimisesta negatiivisuutta pienentävänä eränä soveltaen:

29Kukkonen 1985 s. 184 ja Puronen-Manninen-Nousiainen 1985 s. 30. 
Vrt. kuitenkin KHO 1988/838, jossa huolimatta arvonkorotuksen kirjaami
sesta KPL:n vastaisesti yhtiömiesten yksityistilien hyvitykseksi, negatiivi
sen oman pääoman määrää ei katsottu lainasaamiseksi osakkailta, koska 
yhtiön varat tosiasiallisesti riittivät velan ja osakepääoman katteeksi.

”Leppiniemi 12:32

31kts. TVL 46.4 §
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Esimerkki: Kommandiittiyhtiö, jonka ensimmäinen tilikausi 1987

VUOSI KIRJANPIDON
TULOS

YKSITYISTILI OPO

87 + 100.000 - 90.000 + 10.000
88 + 100.000 - 110.000 0
89 - 150.000 - 80.000 - 230.000
90 + 160.000 - 60.000 - 130.000
91 - 80.000 - 50.000 - 260.000
92 + 20.000 - 50.000 - 290.000
93 - 70.000 - 40.000 - 400.000

Sama kaavio lisättynä tappioiden ja yksityisottojen kertymisen osoittavilla 

sarakkeilla:

VUOSI KIRJAN- TAPPIOT YKSITYIS- YKSITYIS- OPO
PIDON YHTEENSÄ TILI OTOT
TULOS YHTEENSÄ

87 +100.000 - 90.000 + 10.000
88 +100.000 -110.000 0
89 -150.000 150.000 - 80.000 80.000 -230.000
90 +160.000 0 - 60.000 130.000 -130.000
91 - 80.000 80.000 - 50.000 180.000 -260.000
92 + 20.000 60.000 - 50.000 230.000 -290.000
93 - 70.000 130.000 - 40.000 270.000 -400.000

130.000 + 270.000 = 400 000

Oman pääoman negatiivisuus tilikauden päättyessä 31.12.1993 on ollut 

400.000 markkaa. Negatiivisen oman pääoman määrästä tulee erottaa
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tappioiden vaikutus, jotta yksityisottojen aiheuttama negatiivisuus saadaan 

selville. Säännöksen mukaan tappioista otetaan huomioon negatiivisuutta 

pienentävinä erinä sekä verovuoden tappiot, että aikaisemmilta vuosilta 

kertyneet tappiot, joiden kattamiseen ei voittovaroja ole kertynyt. Esimer

kissä verovuoden 1989 tappio tulee kokonaisuudessaan katettua verovuon- 

na 1990, joten sitä ei laskelmassa huomioida. Sen sijaan verovuoden 1991 

tappiosta tulee verovuonna 1992 katettua vain 20.000 markkaa, joten 

kattamattomaksi tappioksi ja siten laskelmassa huomioon otettavaksi jää 

60.000 markkaa. Tähän lisätään verovuoden tappio 70.000 markkaa, joten 

taseen ilmoittamassa negatiivisen oman pääoman määrässä on tappioiden 

aiheuttamaa negatiivisuutta 130.000 markkaa.

Yksityisotoista johtuvaksi oman pääoman negatiivisuudeksi jää näin 

270.000 markkaa. Kun Suomen Pankin peruskorko 31.12.1993 oli 5,5 %, 

johon lisätään yksi prosenttiyksikkö saadaan korkoprosentiksi 6,5. Elinkei

notoiminnan koroista vähentämättä jätettävä määrä on siten

270.000 x 6,5 % = 17.550 markkaa

tai enintään todellisten tuloslaskelmassa vähennettyjen korkokulujen 

määrä.

EVL 18 §:n 2 momentin sanamuoto, negatiivisen oman pääoman määrästä 

vähennetään syntyneet tappiot, joiden kattamiseksi ei ole kertynyt voittova

roja, tarjoaa kaksi tulkintavaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on edellä 

esitetty Verohallituksen muistiosta32 poimittu ja siinä lopputulos riippuu 

olennaisesti voitollisten ja tappiollisten vuosien sattumisjärjestyksestä.

32VeroH 1994 s. 1
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Siinä aikaisempien vuosien voittoja ei tarvitse käyttää myöhemmin syntyvi

en tappioiden kattamiseen. Toinen tapa olisi laskea yhtiön totaalitulos sen 

koko toiminta-ajalta. Tämän mallin mukaan toimittaessa voitaisiin yhtiö

miehille jakaa voittoa vasta yhtiön toiminnan päätyttyä ja yhtiön totaalikau- 

den tuloksen selvittyä. Samoin oikaisu negatiiviseen omaan pääomaan 

tehtäisiin vain mikäli yhtiön totaalikauden tulos olisi tappiollinen. Tällä 

laskutavalla päädytään erilaiseen lopputulokseen kuin mihin verohallituk

sen esittämä malli johtaa. Edellä olevaa esimerkkiä ajatellen ero on varsin 

suuri. Ensimmäinen vaihtoehto onkin loogisesti ajateltuna ainoa mahdolli

nen, sillä toisessa vaihtoehdossa syntyvät voitot olisi varastoitava mahdol

listen myöhemmin syntyvien tappioiden varalle. Verohallituksen laskutaval

la päädytään pienentämään verovuoden taseen osoittamaa 400.000 markan 

negatiivista omaa pääomaa tappioiden perusteella 130.000 markkaa. 

Laskemalla totaalitulos (+ 80.000 markkaa) päädytään siihen, että oikaisua 

ei tehdä lainkaan. Verohallituksen ottama kanta vastannee paremmin lain 

sanamuotoa ja siviilioikeudellista ajattelua, koska voitto on tarkoitettu 

yhtiömiesten käytettäväksi.33

Järvenoja on pohtinut lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta aiheutuneiden 

korkokulujen käsittelyä ja esittänyt, että oikaisua ei voitane tehdä kun 

kaikki korkokulut ovat aiheutuneet lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta, eli 

ei esimerkiksi silloin kun ostoveloista on jouduttu maksamaan viivästys
korkoja.34 Järvenoja on tosin vielä jatkanut, että tulkintakannanottoon 

vaikuttaa se, miten jäykäksi EVL 18.2 §:n säännös tältä osin tulkitaan. Jos 

säännös katsotaan kaavamaiseksi vähennyskelvottomien korkojen lasken

tasäännöksi, voidaan Järvenojan mukaan puoltaa ajatusta, ettei sillä ole 

merkitystä, mistä koronmaksu on aiheutunut. Jos taas painotetaan sitä, 

että kyseessä on pääsäännöstä eli elinkeinotoiminnasta johtuneiden 

korkojen rajoittamattomasta vähennysoikeudesta tehtävä poikkeus, on sitä

”Mattila 1994 s. 515

^Järvenoja 1992 b s. 3
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Järvenojan mukaan silloin tulkittava suppeasti35. Muut tästä aiheesta 

muuten kirjoittaneet eivät ole ottaneet kantaa tähän kysymykseen, eikä 

siihen puututa Verohallituksen muistiossa negatiivisesta omasta pääomas
takaan36, joten mielestäni tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, ettei 

korkokuluja erotella sen mukaan ovatko ne syntyneet pitkäaikaisesta tai 

lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta.

EVL 18.2 § on hyvin kaavamainen, koska käytännössä on yleensä mahdo

tonta osoittaa, mikä osa veloista ja niistä maksetuista koroista kohdistuu 

yksityistalouteen. Säännöksen jäykkyys näkyy myös siinä, ettei se ota 

huomioon tilikauden pituutta eikä yksityisottojen ajoitusta. Säännös 

saattaa johtaa siihen, että suuret yksityisotot saatetaan pyrkiä ajoittamaan 

aina tilikauden alkuun ja sitten ne palautetaan pääomansijoituksina tilikau

den lopussa, jotta oma pääoma saataisiin tilinpäätöksessä näyttämään 

positiiviselta tai ainakin oman pääoman negatiivisuus pienemmältä.37 

Tällaiseen järjestelyyn voitaneen puuttua VML 28 §:n nojalla.38 Veronkier- 

tosäännöksen soveltamisherkkyyttä nostanee myös se, että tällä järjestelyl

lä voidaan samalla pyrkiä kasvattamaan pääomatulon laskentapohjaa ja 

määrää.

EVL 18.2 § ei myöskään millään tavalla huomioi sitä, että henkilöyhtiön 

oman pääoman negatiivisuus saattaa olla yhden yhtiömiehen aiheuttama, 

mutta siitä aiheutuvat sanktiot kohdistuvat kaikkiin yhtiömiehiin. Henkilöyh

tiössä on mahdollista, että vastuunalaisista yhtiömiehistä A:lla on 1,2 mmk 

negatiivinen henkilötili, kun taas B:n alkuperäinen panos 0,2 mmk on 

tallella. Tällöin yhtiön oma pääoma voi olla 1,0 mmk negatiivinen ja korko-

35Järvenoja 1993 s. 234

36VeroH 1994

”Mattila 1993 s. 86

38Mattila 1993 s. 87 alaviite 21 samoin Järvenoja 1993 s. 234
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vähennys evätään osittain EVL 18.2 §:n nojalla. Tästä kärsii B, jonka 

verotettava tulo-osuus yhtymästä muodostuu suuremmaksi kuin se muu

toin olisi ollut. Laki ei ota tätä huomioon, vaan lähtee siitä, että yhtiömies

ten on keskenään selvitettävä nämä asiat3®.

4.2.4 Korkoprosentti

Korkoprosenttina vähennyskelvottoman koron laskennassa käytetään 

Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Tällä 

korkoprosentilla kerrotaan verovuoden taseen laskennallinen negatiivinen 

oma pääoma ja näin saadaan elinkeinotoiminnan tulosta vähennyskelvotto- 

mat korot. Kun Suomen Pankin peruskorko verovuoden aikana vaihtelee, 

olisi mahdollista laskea vähennyskelvoton korko kulloinkin voimassa 

olevan korkoprosentin mukaan. Kun kuitenkin laskennassa käytetään 

verovuoden päättävän taseen laskennallista negatiivista omaa pääomaa, 

on perusteltua käyttää laskennassa verovuoden päättyessä voimassa 

olevaa peruskorkoa tai verovuoden aikana voimassa olleiden peruskorko

jen keskiarvoa. Tämä on myös käytännössä yksinkertaisempi menettely.39 40 

Verohallitus on antanut asiasta seuraavan ohjeen: Koska oman pääoman 

negatiivinen jäännös määräytyy tilikauden päättyessä laaditun taseen 

perusteella, käytetään laskennassa korkoprosenttina tilinpäätöshetkellä 

voimassa ollutta Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä yhdellä prosenttiyk
siköllä41.

Samassa ohjeessa sanotaan myös, että kysymyksessä ei ole vuotuinen 

korko, joten 12 kuukautta lyhyempi tai sitä pidempi tilikausi ei vaikuta 

koron vähennyskelvottomaan määrään. Vanhassa järjestelmässä tilikauden 

pituudella oli merkitystä, koska laskenta perustui tilikauden korkoihin.

39Andersson-lkkala s. 255

40Tikka-Nykänen 9:8

41VeroH 1993
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Vähentämättä voidaan jättää korkeintaan yhtiön elinkeinotoiminnan kuluiksi 

kirjattujen korkojen verran, koska säännöksen mukaan vähennyskelvotto- 

muus koskee sitä osaa koroista, joka vastaa verovuoden taseen laskennal

lista negatiivista omaa pääomaa kerrottuna lainmukaisella korkoprosentilla.

4.3 Korkojen vähentäminen muussa tulolähteessä

EVL 18.2 §:n mukaan oikaistun negatiivisen oman pääoman perusteella 

lasketut korot eivät siis ole vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen korkoi

na. Elinkeinotulolähteen lisäksi verovelvollisella voi olla maatalouden 

tulolähde ja henkilökohtaisten tulojen tulolähde. Korkojen vähennyskelpoi

suudesta henkilökohtaisessa tulolähteessä säädetään TVL 58 §:ssä. TVL

58.1 §3 kohdan mukaan korot ovat vähennyskelpoisia mm. niissä tapauk

sissa, joissa ne liittyvät verovelvollisen veronalaisen tulon hankkimiseen. 

Yhtiömiehen yksityistalouden rahoituksen ei voida katsoa liittyvän henki

löyhtiön tulonhankkimistoimintaan, joten siitä aiheutuvat korot eivät ole 

vähennyskelpoisia muissakaan tulolähteissä.

Verovuosina 1993 ja 1994 negatiivisen oman pääoman perusteella laskettu 

korko saatiin kuitenkin vähentää elinkeinoyhtymän henkilökohtaisten 

tulojen tulolähteessä siirtymäsäännöksen TVL 143.6 §:n nojalla. Jos 

tulolähteessä ei ollut tuloja, koroista vahvistettiin henkilökohtaisen tuloläh

teen tappio (TVL 120 §).42 Jos yhtiöllä ei tässä tulolähteessä ole lainkaan 

tuloja seuraavaan kymmeneen vuoteen, jäävät korot käytännössä vähentä

mättä, koska niistä aiheutunut tappio vanhenee tässä ajassa. Vuodesta 

1995 kulutusluottojen korot ovat kokonaan vähennyskelvottomia, joten 

negatiivisen oman pääoman korkojen vähentäminen henkilökohtaisten 

tulojen tulolähteessä ei enää mitenkään onnistu.

42Tikka-Nykänen 9:9
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4.4 Yksityisottojen määrä

4.4.1 Yksityisotto - osakaslaina

Henkilöyhtiön yhtiömiesten yksityisotot tulee esittää taseessa oman 

pääoman ryhmässä myös silloin, kun ne ylittävät oman pääoman.43 Vaikka 

EVL 18.2 §:ssä mainitaan vain yksityisotot, on perusteltua ottaa myös 

yhtiömiehelle annettu laina tarkastelun alle. Verohallituksen ohjekirjeen44 

mukaan voidaan osakaslainat rinnastaa yksityisottoihin ja käsitellä kuten 

yksityisotot jos osakkaat ovat negatiivisen oman pääoman aiheuttamien 

seurausten välttämiseksi kirjanneet yksityisottonsa yksityistilin sijasta 

osakaslainoiksi. Tällä tarkoitetaan siis sitä, ettei osakaslainana käsittely 

vastaa toimenpiteen taloudellista luonnetta. Osakaslainasta ei ole kysymys, 

jos lainasta ei ole esittää takaisinmaksusuunnitelmaa, siitä ei peritä korkoa 

yms.

Mattila on artikkelissaan45 katsonut, että laina voidaan rinnastaa yksityisot

toon vain tilanteessa, jossa lainaksi kirjaaminen ei kiistatta vastaa asian 

oikeata luonnetta. Mikäli tapauksen yksityiskohdista ilmenee, että lainaksi 

kirjattua erää ei ollut koskaan tarkoitettukaan maksettavaksi takaisin, olisi 

oikea kirjaustapa ollut yksityisotto omaa pääomaa veloittaen.

"Kila 834/1986

“VeroH 1994

4$Mattila 1993 s. 84
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Verohallituksen ohjekirjeessään antama esimerkki selventää käytäntöä:

Ky, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.1993

taseen mukainen negatiivinen opo 3.000.000 mk
yksityisottoon rinnastettava osakaslaina + 1.000.000 mk 
- tappio v. 1993 - 1.000.000 mk

oikaistu negatiivinen opo 3.000.000 mk

Vähennyskelvottomat korot:

3.000.000 x 6,5%= 195.000 markkaa.

4.4.2 Yksityisotto - yhtiömiehelle maksettu palkka

EVL 18.2 §:n mukaan vähennyskelpoista ei ole se osa koroista, joka vastaa 

yhtiömiesten ylisuurten yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivista 

omaa pääomaa. Jos negatiivinen oma pääoma on aiheutunut tappioista, ei 

se siis vaikuta korkojen vähennyskelpoisuuteen. EVL 18.2 §:n mukaisessa 

oikaistun negatiivisen oman pääoman laskelmassahan tilikauden tappio 

pienentää negatiivisen oman pääoman määrää. Jos yhtiön tilikausi on 

tappiollinen yhtiömiehelle maksetun palkan johdosta, ei tästäkään aiheutu

nut oman pääoman negatiivisuus aiheuta yhtiön korkokulujen vähennysoi

keuteen puuttumista. Ei siis ole yhdentekevää ottaako yhtiömies rahansa 

yhtiöstä yksityisottona vai palkkana. Mikäli yhtiömies on tilikauden aikana 

tehnyt yksityisottoja voidaan ne vielä tilinpäätöksessä muuttaa palkaksi ja 

siten muuttaa negatiivisen oman pääoman syntyperuste. Tilinpäätösrat- 

kaisuna voidaan myös kirjata palkkavaraus yhtiömiehelle maksettavasta 

palkasta. Oudolta tässä vaikuttaa se, että yhtiön velan käyttötarkoitus 

muuttuu jos yhtiömies ottaa rahansa yhtiöstä yksityisoton sijasta palkka-
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na46. Muistettava on kuitenkin, että yhtiön kannalta palkan maksaminen on 

nykyisin aina kalliimpi vaihtoehto kuin vastaavan rahamäärän siirtäminen 

muutoin yhtiömiehelle. Ratkaisuksi tähän pulmaa on esitetty, että yhtiöistä, 

joista työskentelevät osakkaat eivät ole nostaneet palkkaa, heidän työnsä 

arvoa vastaava määrä varoja hyväksyttäisiin nostettavaksi ilman ve

roseuraamuksia silloinkin, kun yhtiöllä ei ole omia varoja47.

4.5 Negatiivisen oman pääoman korot yritysmuodon muutostilikaudelta

4.5.1 Käytäntö ennen uutta säännöstä

Verolainsäädännössä ei aiemmin ollut erityisiä säännöksiä siitä, miten 

verotus toimitetaan yhtiömuodon muutosvuodelta. Vakiintuneen käytännön 

mukaisesti muutosvuoden verotus tapahtui sen yhtiömuodon mukaan, joka 

oli voimassa verovuoden päättyessä. Näin ollen kun henkilöyhtiö muutet

tiin osakeyhtiöksi, tapahtui muutosvuoden verotus osakeyhtiötä koskevien 

periaatteiden mukaan. Henkilöyhtiöhän muuttuu osakeyhtiöksi sillä hetkellä 

kun muutos merkitään kaupparekisteriin ja vaikka muutoksen rekisteröinti 

olisi tapahtunutkin aivan verovuoden lopulla, ei korkoja voitu jättää vähen

tämättä EVL 18 §:n 2 momentin nojalla silloinkaan, kun henkilöyhtiön oma 

pääoma oli ollut pahasti negatiivinen, sillä säännös ei sanamuotonsa 

mukaan koske osakeyhtiöitä. Kun muutosvuonna päättyi kaksi tilikautta, 

joista ensimmäinen oli toimittu kokonaan henkilöyhtiönä, olisi voinut 

ajatella, että säännös olisi rajoittanut korkojen vähennysoikeutta tältä 

tilikaudelta. KHO:n ratkaisu 1992/1747 osoitti kuitenkin, että yhtiön verotus 

toimitettiin kummaltakin tilikaudelta verovuoden lopussa olleen tilanteen 

mukaan eli osakeyhtiötä koskevien periaatteiden mukaan. Tällöin EVL 18.2 

§:ää ei voitu soveltaa kummankaan tilikauden korkokuluihin, vaikka näin

46Penttilä 1985 s. 25

47Puronen-Manninen-Nousiainen 1985 s. 31
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saavutettava verohyöty olisi ollut huomattavakin48.

Siitä huolimatta, että verotus yhtiömuodon muutosvuodelta tapahtui 

osakeyhtiötä koskevien periaatteiden mukaan, oli tilikaudella ennen yhtiö

muodon muutosta tapahtuneet yksityisotot arvioitava henkilöyhtiötä 

koskevien säännösten mukaan. Peitellyksi osingonjaoksi ne voitiin katsoa 

vain, jos ne oli nostettu osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen ts. yhtiömuo

don muutoksen rekisteröimisen jälkeen.49

Käytäntö tiivistettynä oli siten, että yrityksen verovuoden tulosta suoritetta

va vero laskettiin verovuoden päättymishetken yritysmuotoa koskevien 

säännösten mukaan, mutta verovuoden aikaisiin tapahtumiin sovellettiin 

tapahtumahetken yritysmuotoa koskevia säännöksiä. Tämä järjestelmä oli 

perustaltaan epäjohdonmukainen ja lisäksi se kannusti järjestelyihin, joissa 

muutosvuodelle kasattiin osakeyhtiön veroprosentilla verotettavaksi 

epätavallisen suuri määrä tuloja, jotka oli ennen muodonmuutosta merkitty 

yksityisotoiksi ja nostettu yhtiöstä tai kirjattu velaksi. Tulojen maksimoin

nin keinoina käytettiin yhtä useampien, ehkä pidennettyjen tilikausien 

päättämistä muutosvuonna sekä jaksotusperiaatteiden muutoksia.50 Yritys

muodon muutoksen taitavalla ajoittamisella saattoi siis saada huomatta

vankin suuren veroedun.

4.5.2 Tilikauden jakaminen

Edellä mainituista syistä toimintamuodon muutoksia koskevaan TVL 24 

§:ään lisättiin lailla 1126/96 säännökset yritysmuodon muutosvuoden

48Järvenoja 1994 s. 115

49Mattila 1994 s. 515. Kts. KHO 1977 II 514 vrt. KVL 1994/95 ja KVL 
1994/178

50HE 105/1996 s. 1 ja Viherkenttä 1997 s. 18. Kts. vanhan järjestelmän 
ongelmista VM 1996:7 s. 48-
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verotuksesta niissä tapauksissa, joissa yritys muutetaan TVL 24 §:n 

mukaan osakeyhtiöksi. TVL 24.5 §:n mukaan henkilöyhtiön verovuoden 

katsotaan päättyvän osakeyhtiön merkitsemiseen kaupparekisteriin. 

Tällöin henkilöyhtiön tulo verotetaan osakkaiden tulona muodonmuutosta 

edeltävältä ajalta, vaikka yrityksen tilikausi jatkuisikin muodonmuutosajan- 

kohdan yli. Osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen tulleet 

tulot verotetaan osakeyhtiön tuloina. Ratkaiseva ei siis ole tilikauden 

päättymisajankohta, vaan päivä, jona yritysmuodon muutos on merkitty 

kaupparekisteriin. Tämä merkitsee poikkeusta VML 3 §:n säännöksiin

verovuoden päättymisestä.51

Yritysmuodon muutosvuoden verotuksen jakaminen henkilöyhtiönä vero

tettavaan osaan ja osakeyhtiönä verotettavaan osaan mahdollistaa myös 

EVL 18.2 §:n soveltamisen henkilöyhtiön viimeisen verovuoden loppuun 

saakka. Todettakoon kuitenkin, että nykyisellä käytännöllä tilinpäätöksen 

teon ajoittaminen kaupparekisterimerkinnän tekopäivään on mahdotonta, 

koska tieto kaupparekisterimerkinnästä saadaan vasta jälkikäteen.

Yrityksen osakeyhtiöksi muuttamista koskevia uusia säännöksiä sovelle

taan voimaantulosäännöksen mukaan niihin toimintamuodonmuutoksiin, 

jotka ovat tapahtuneet 1.1.1997 tai sen jälkeen. Ennen vuoden 1997 alkua 

tehtyjä muodonmuutoksia käsitellään siten vanhojen säännösten mukaan, 

vaikka yrityksen tilikausi päättyisikin vasta vuonna 1997.

4.6 Negatiivisen oman pääoman korot ja yhtiöosuuden luovutus

EVL 18 §:n 12 momentin säätämisen myötä kävi selväksi, että yhtiöosuuk

sien luovutus ei katkaise negatiivisen oman pääoman korkojen vähennysoi

keutta rajoittavaa vaikutusta. Tämä lopputulos on pääteltävissä lain sana

muodosta, joka on hyvin jäykkä ja mekaaniseen laskelmaan perustuva.

51Viherkenttä 1997 s. 18
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Verotuskäytännössä ennen vuotta 1993 hyväksytty tulkintalinja, joka oli 
saanut vahvistuksen verohallituksen ohjekirjeessä52, oli että henkilöyhtiön 

uuden yhtiömiehen aikana yhtiön korkokuluja ei voida jättää hyväksymättä 

sen negatiivisen oman pääoman perusteella, joka on aiheutunut edellisen 

vastuunalaisen yhtiömiehen yksityisotoista. 18.8.1993 KHO antoi päätöksen 

1993/2842, jossa asetuttiin päinvastaiselle kannalle. Päätös koski verovuot

ta 1988 ja se syntyi äänin 4-1. Ko. päätös, siihen liittyvät yksityiskohdat 

huomioon ottaen, ei ole aivan yksiselitteinen, mutta se aiheuttaa sen, että 

oikeustila on käynyt kovin epäselväksi. Oikeuskirjallisuudessa on tähän 

KHO:n päätökseen viitaten katsottu, että yhtiöosuuden luovutus ei kat- 

kaisekaan negatiivisen oman pääoman vaikutusta.53 Vaikka KHO:n päätös 

katsotaan vakiintuneen verotuskäytännön muutokseksi, uutta periaatetta ei 

kuitenkaan voida soveltaa taannehtivasti. Jos yhtiöosuudet ovat vaihtaneet 

omistajaa esimerkiksi 1990 ja verotuksessa vuodelta 1990 on hyväksytty 

aikaisempi käytäntö eli korot on sallittu rajoituksetta vähentää, ei uutta 

linjaa voitane jälkikäteen ulottaa koskemaan verovuosia 1990-1992. Vero

vuodesta 1993 voimaan tullut EVL 18.2 §:n mukainen uusi järjestelmä 

saattoi sen sijaan muuttaa tilanteen. Yhtiöosuuden luovutuksella kerran 

sammutettu negatiivinen oma pääoma voi periaatteessa syttyä uudestaan. 

Kysymyksessä ei ole kielletty taannehtivaksi katsottava lainmuutos tai 

sellaiseksi luonnehdittava tulkinta. Eri asia sen sijaan on, että kysymykses

sä saattaa olla yksittäistapausta ajatellen niin kohtuuton muutos, ettei sitä 

tulisi hyväksyä. Asia ratkeaa lopullisesti vasta oikeuskäytännön myötä54.

4.7 Velan käyttötarkoituksen muuttuminen

EVL 18.2 §:ssäei kiinnitetä mitään huomiota velan käyttötarkoitukseen. Jos 

verotuksessa osa korkokuluista katsotaan negatiivisen oman pääoman

52VeroH 1987

53Miskakangas 1994 s. 9 ja Ikkala 1993 s. 42

”Mattila 1994 s. 515-516
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johdosta vähennyskelvottomiksi, voidaan tämä tulkita siten, että velan 

käyttötarkoituksen katsotaan muuttuneen. Velan käyttötarkoituksen muut

tumista ovat kirjoituksissaan käsitelleet mm. Penttilä ja Voipio. Kumpikin 

katsoo, ettei velan käyttötarkoituksen muuttumiselle ole periaatteellisia 

esteitä.55 Penttilä kirjoittaa, että oikeuskäytännössä löytyy useita ratkaisuja, 

joissa velan käyttötarkoitus on muuttunut siten, että korko ei ole ollut enää 

EVL:n ja silloisen KorkojenRajLrn mukaan kokonaan vähennyskelpoinen. 

Näissä tapauksissa on yleensä ollut kyse siitä, että velkavaroin liikeomai

suuteen hankittu hyödyke (esim. liikekiinteistö tai osakehuoneisto) on 

siirtynyt liiketoiminnan ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa velka ja sen 

korkokin seuraavat mukana ja koron vähennyskelpoisuus arvioidaan 

uudessa valossa.56 Sen sijaan mielenkiintoisia olisivat Penttilän mielestä 

sellaiset ratkaisut, joissa epäselvyyttä olisi ollut esimerkiksi siitä, onko 

velan käyttötarkoitus muuttunut sen vuoksi, että velka pitkäaikaisuutensa 

vuoksi olisi menettänyt sidonnaisuutensa johonkin hankintaan tai sen 

vuoksi, että verovelvollisella olisi ollut varoja maksaa velka pois, mutta hän 

ei ole sitä tehnyt. Kysymys tällöin onkin velkapääoman eikä rahoituskoh

teen siirtymisestä elinkeinon ulkopuolelle kuten edellä mainitussa tapauk

sessa. KHO:n tätä asiaa käsitteleviä ratkaisuja Penttilä ei elinkeinotoimin

nan lopettamistilanteita lukuunottamatta katso löytyvän, mutta mainitsee 

KHO 1979 II 602, jossa verovelvollinen oli vuosina 1967-1969 ottamillaan 

lainoilla rahoittanut vakituisen asuntonsa peruskorjauksen. Vuonna 1972 

verovelvollinen oli myynyt arvopapereita, joista saadut varat hän oli 

sijoittanut verovapaisiin talletuksiin. Koska silloisen verokiertonormin VerL 

56 §:n soveltamisedellytyksiä ei ollut, verovelvollinen sai vähentää korot 

tuloistaan. Alunperin selvästi asuntoon kohdistuvia korkoja ei siten voitu 

myöhemmin uudestaan kohdistaa verovapaisiin talletuksiin liittyviksi. Kari 

S. Tikka kirjoittaa, että hän näkisi ko. ratkaisussa viitteitä siitä, ettei velko

jen kohdistamisperiaatteiden "tohtoroiminen" onnistu VerL 56 §:n avulla,

“Penttilä 1985 s. 25 ja Voipio 1986 s. 29

56KHO 1985 II 591
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vaan lainsäätäjän tulisi ryhtyä toimiin, jos noita sääntöjä haluttaisiin 

muuttaa57. Elinkeinotoimintaan sovellettuna ratkaisusta ilmenevä periaate 

merkinnee, että alunperin liikeomaisuuden hankkimista varten otettua 

velkaa ja sen korkoa ei voi kovin helposti kohdistaa liiketoiminnan ulko

puolelle paitsi, jos kyseinen liikeomaisuus myöhemmin siirtyy elinkeinotu- 

lolähteen ulkopuolelle. Negatiivisen oman pääoman laskentatapaan siirret

tynä edellä kerrottu merkitsisi Järvenojan58 mukaan sitä, että henkilöyhtiön 

olisi aina ensin käytettävä tulorahoituksensa liiketoimintansa rahoittami

seen ennen kuin velkaa voitaisiin ottaa, koska muutoin voitaisiin katsoa, 

että vierasta pääomaa olisi siirretty yhtiömiehen yksityistalouteen.

Saarinen ei sen sijaan anna suurtakaan merkitystä velan käyttötarkoituksen 

muuttumisesta käydylle keskustelulle. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että 

oman pääoman ollessa negatiivinen velan käyttötarkoitus vain muuttuu ja 

tällöin myös korkojen vähennysoikeus muuttuu, olipa velka alunperin 

otettu mihin tarkoitukseen tahansa. Saarinen valaisee asiaa esimerkillä: 

yritys on tilinpäätöksessä pidättänyt tulorahoituksella saatuja varoja, eikä 

lyhennäkään velkojaan, vaan antaa varat osakkaalle. Jos varat olisi käytetty 

velkojen maksuun, ei niitä olisi enää jäänyt osakkaalle jaettavaksi ja kun 

hänen kuitenkin pitää elättää itsensä, on hänen otettava tätä tarkoitusta 

varten lainaa. Kun käytännössä tällaista edestakaista menettelyä ei tehdä, 

niin olemassa olevan lainan käyttötarkoitus vain muuttuu ja tällöin muuttuu 

myös korkojen vähennysoikeus, riippumatta siitä mihin käyttötarkoitukseen 

laina alunperin oli otettu. Ja tämä kaikki tietenkin sillä edellytyksellä, että 

oma pääoma on negatiivinen. Näin ollen lainan alkuperäisellä käyttötarkoi

tuksella ei Saarisen mukaan ole merkitystä negatiivisen oman pääoman 

tilanteessa, joten siihen vetoamisellakaan ei pitäisi olla mitään merkitystä. 

Ja Saarinen jatkaa vielä, että asiassa tulee tietenkin menetellä johdonmu

kaisesti myös toisin päin, eli ellei negatiivista omaa pääomaa esiinny, ei 

minkäänlaisen vieraan pääoman kohdistaminen yksityisottoihin ole tar-

57Tikka 1983 s. 29

58Järvenoja 1993 s. 236
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peen. Ja hän korostaa vielä, ettei kohdistaminen ole tarpeen silloinkaan 

vaikka voitaisiinkin todeta lainanoton ja yksityisoton tapahtuneen jopa 

samana päivänä (ns. läpilainaus). Lopuksi Saarinen vielä toteaa, että sillä 

missä muodossa omaisuutta henkilöyhtiöstä otetaan, ei ole periaatteessa 

eroa, koska omaisuuden arvo ilmaistaan aina rahana.59 Läpilainauksesta 

lisää seuraavassa luvussa.

Lainan käyttötarkoituksen huomioiminen on kuitenkin edelleen perusteltua 

siksi, että pääsäännön mukaan elinkeinotoiminnasta aiheutuneet korkoku

lut ovat vähennyskelpoisia.

4.8 Läpilainaus

Läpilainauksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa yhtiö siirtää lainaksi otta

mansa varat yhtiömiehelleen joko yksityisottona tai lainasaamisena. 

Järjestelyn tarkoituksena on lainasta aiheutuvien korkokulujen maksattami

nen yhtiöllä ja niiden vähentäminen yhtiön verotuksessa. Syynä tähän 

järjestelyyn on yleensä ollut se, että yhtiö on saanut vähentää elinkeinotoi

mintaansa liittyvän lainan korkokulut kokonaisuudessaan, kun taas yhtiö

miehen verotuksessa korkokulujen vähennysoikeus on yleensä ollut 

rajoitetumpi. Verotuksellista hyötyä järjestelystä saadaan, mikäli läpi- 

lainatuista varoista aiheutuneiden korkokulujen vähennysoikeuteen ei 

puututa. Läpilainaus on tullut useimmiten ilmi siitä, että yhtiön ottama laina 

ja varojen edelleen siirto yhtiömiehelle ovat tapahtuneet ajallisesti lähek

käin. Toinen ilmitulotapa on ollut verottajan yhtiömiehelle lähettämä kysely, 

jossa on pyydetty selvitystä esimerkiksi jonkun hankinnan rahoittamises
ta60.

”Saarinen 1988 s. 67-

60Järvenoja 1993 s. 227
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Varsin yleinen on ollut kanta, jonka mukaan korkokuluja voidaan palauttaa 

yhtiön verotettavaan tuloon, vaikka oman pääoman määrä ei ole negatiivi

nen, jos on ilmeistä, että lainoja on käytetty elinkeinotoimintaan kuulumat

tomiin tarkoituksiin.61 Lainan korkokulujen vähentämisoikeutta ei ole 

katsottu voitavan rajoittaa, jos yhtiömiehelle edelleen lainatut rahat on 

käytetty tarkoitukseen, joka välittömästi tai välillisesti palvelee yhtiön 

elinkeinotoimintaa.62 Soveltuvana käyttötarkoituksena verotuskäytännössä 

on hyväksytty mm. yhtiön elinkeinotoiminnan käyttöön tulevan kiinteistön 

tai osakehuoneiston ostaminen silloinkin, kun yhtiömies on perinyt tilojen 

käytöstä vuokraa. Samoin samalla toimialalla olevan yhtiön ostaminen 

yhtiömiehen omistukseen on hyväksytty läpilainattujen varojen käyttökoh

de. Yhtiön omistukseen tulevan toisella toimialalla olevan yhtiön osta- 

minenkin varoilla voinee tulla kysymykseen seuraavan oikeustapauksen 

perusteluista päätellen.

KHO 1985 II 534:

Kuljetusliikettä harjoittava kommandiittiyhtiö, sen vastuunalai
nen yhtiömies ja tämän puoliso aikoivat 4,5 miljoonalla markalla 
ostaa samalla alalla toimivan osakeyhtiön osakekannan. Kom
mandiittiyhtiön omistukseen tulisi noin 12 % osakekannasta, 
vastuunalaisen yhtiömiehen omistukseen noin 30 % ja loput 
tämän puolison omistukseen. Vastuunalaisen yhtiömiehen 
puoliso tulisi toimimaan osakeyhtiön johdossa. Kommandiit
tiyhtiö ottaisi kaupan rahoittamiseen 2,5 miljoonan markan 
lainan ja lainaisi edelleen yhtiömiehelle ja tämän puolisolle 
korotta heidän tarvitsemansa määrän. KHO katsoi, että ostetta
van osakeyhtiön toiminta tulisi välittömästi palvelemaan kom
mandiittiyhtiön toimintaa ja että kaupalla pyrittiin saamaan sille 
taloudellista hyötyä. Näissä oloissa lainan on katsottava liitty
vän yhtiön elinkeinotoimintaan, joten se sai vähentää korkoku
lut kokonaisuudessaan. Äänestys 3-2.

^Saarinen 1988 s. 67-: ellei negatiivista omaa pääomaa esiinny, ei 
minkäänlaisen vieraan pääoman kohdistaminen yksityisottoihin ole tar
peen. Myös Matikkala 1990 s. 278-

62Tikka-Nykänen 9:10
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Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos varat käytetään yhtiöosuuden 

ostamiseen tai yhtiön omistussuhteiden järjestelyyn, velka ei liity yhtiön 

elinkeinotoimintaan. Tällöin eivät myöskään lainan nostokulut ole yhtiön 

vähennyskelpoisia varoja, kuten seuraavan KHO:n ratkaisun perusteluista 

ilmenee:

KHO 1987 В 519:

Kommandiittiyhtiön toinen vastuunalainen yhtiömies aikoo 
ostaa toisen osuuden 250.000 markalla. Osto rahoitetaan siten, 
että yhtiö ottaa kauppahinnan suuruisen lainan ja lainaa varat 
edelleen korotta osuuden ostavalle yhtiömiehelle. Lainan va
kuutena olisi kiinnitys yhtiön kiinteään omaisuuteen. KHO 
katsoi, että laina liittyi yhtiön omistussuhteiden järjestelyyn. 
Lainavaroilla ei hankita yhtiölle varallisuutta, eikä niillä rahoiteta 
yhtiön elinkeinotoimintaa. Näin ollen lainasta aiheutuneet 
korkomenot eivät ole yhtiön elinkeinotoiminnasta johtuneen 
velan korkoja eivätkä myöskään yhtiön ansiotoimintaan liittyvän 
velan korkoja. Velan otosta aiheutuneet leimavero, luottova- 
rausprovisio ja pankin toimitusmaksu eivät myöskään ole 
yhtiön elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämi
sestä johtuneita menoja.63

Samoin perinnönjakoon liittyviin omistusjärjestelyihin otettu laina ei kuulu

yhtiön elinkeinotoimintaan:

KHO 1990/4442:

Kommandiittiyhtiön oma pääoma oli negatiivinen noin 570.000 
markkaa. Lääninoikeus katsoi, että osa yhtiön liiketulon rasituk
seksi kirjatuista korkokuluista johtuu lainasta, joka on annettu 
yhdelle perillisistä sisarosuuksien suorittamista varten vas
tuunalaisen yhtiömiehen jälkeen toimitetussa perinnönjaossa. 
Kyseinen perillinen ryhtyi yhtiön vastuunalaiseksi yhtiömiehek- 
si. Lääninoikeus katsoi lainaan liittyvät korkokulut yhtiön liike
tulosta vähennyskelvottomiksi. KHO: ei muutosta.

Läpilainatuista varoista yhtiölle aiheutuvat korkokulut ovat siis olleet

yhtiön verotuksessa vähennyskelvottomia mikäli varat on käytetty yhtiö-

63Kts. myös KVL 1987/39, KVL 1990/466 ja KVL 1991/111.
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miehen omassa intressissä, vaikka yhtiön oma pääoma ei olisikaan ollut 

negatiivinen.

Matikkala on kritisoinut voimakkaasti tätä käytäntöä palauttaa korkokuluja 

yhtiön verotettavaan tuloon, vaikka oma pääoma ei olisikaan negatiivinen, 

jos on ilmeistä, että lainoja on käytetty elinkeinotoimintaan kuulumattomiin 

tarkoituksiin. Hänen mielestään koko tilanne tuntuu periaatteessa loogisel

ta mahdottomuudelta. Jos Verohallituksen ohjeiden mukaan laskettu 

"todellinen" oma pääoma kattaa yksityisotot niin eivätkö juuri silloin 

henkilöyhtiön lainat automaattisesti kohdistu liiketoiminnan tulolähteeseen, 

olettaen, että yhtiöllä ei ole muita erillisiä tulolähteitä (esim. kiinteistötulo- 

lähde). Verohallituksen ohje näyttääkin Matikkalan mielestä eräänlaiselta 

piilevältä kehotukselta verotuksen toimittajille pyrkiä lisäämään korkoja 

yhtiön tuloon esim. ns. "räikeissä" läpilainaustapauksissa, vaikka "todelli

nen" oma pääoma kattaisikin yksityisotot. Ja edelleen hän toteaa, että 

yhtiön "todellisen" oman pääoman kattaessa yksityisotot, verottajan ei 

tulisi ryhtyä korkojen lisäilyyn esimerkiksi seuraavanlaisessa tilanteessa. 

Oletetaan, että yhtiön kassassa ei olisi yhtään rahaa, ja yhtiö ottaisi esim. 

1.000.000 markan lainan ja omistajat nostaisivat sen yksityisottoina lainan- 

nostopäivänä yksityistarpeisiinsa. Jos yhtiön "todellinen" oma pääoma 

kattaa tämän noston ei lainan korkojen vähennysoikeutta voitane rajoit
taa.64

Tällaista tilannetta muistuttavasta tapauksesta oli kyse ratkaisussa KHO 

9.10.1996/3160:

Kommandiittiyhtiö oli 1.12.1987 ottanut pankista 600.000 mar
kan lainan. Kommandiittiyhtiön ainoa vastuunalainen yhtiömies 
oli samana päivänä tehnyt yhtiöstä 632.000 markan määräisen 
yksityisoton, joka oli sijoitettu pankkiin vastuunalaisen yhtiö
miehen nimiin määräaikaistilille. Kun pankista nostetun lainan 
määrä selvityksen mukaan alitti tilinpäätösten mukaan käytettä

64Matikkala 1990 s. 278-
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vissä olleiden voittovarojen määrän, lainan katsottiin siitä 
huolimatta, että lainatuilla varoilla oli rahoitettu vastuunalaisen 
yhtiömiehen yksityisotto, liittyneen kommandiittiyhtiön harjoit
tamaan liiketoimintaan. Verovuodet 1987-1988 ja 1990.

Edellä selostetussa tapauksessa yhtiö ei hankkinut ottamallaan pankki

lainalla mitään uutta omaisuutta, eikä osakaskaan hankkinut yhtiöstä 

saamallaan rahamäärällä yhtiötä palvelevaa omaisuutta. Verohallitus on 

tiedotteessaan* 66 kyseisen ratkaisun perusteella muuttanut vanhaa ohjet

taan66 ja katsoo nyt, että henkilöyhtiön ottaman lainan korkokulut saadaan 

vähentää elinkeinotulosta, jos yksityistalouteen siirretyn lainan määrä ei 

ylitä tilinpäätöksen voittovarojen määrää. Yksityistalouteen nostetun lainan 

käyttökohteella ei ole merkitystä eikä myöskään sillä, onko yhtiön nostama 

laina saman tien siirretty yksityistalouteen. - Siinä tapauksessa, että lainalla 

ei rahoiteta yksityiskäyttöönottoa, lainan käyttökohde saattaa vaikuttaa 

korkojen vähentämisoikeuteen. Jos henkilöyhtiö rahoittaa lainalla esim. 

vuokralle annetun huoneiston hankinnan eikä hankinta liity mitenkään 

elinkeinotoimintaan, korot vähennetään tulonhankkimistoimintaan liittyvinä 

henkilökohtaisessa tulonlähteessä. Tässä tilanteessa ei Verohallituksen 

käsityksen mukaan ole nostamattomilla voittovaroilla merkitystä.

Ratkaisevaa KHO:n päätöksen mukaan oli, että pankkivelan määrä alitti sen 

määrän, joka kommandiittiyhtiössä oli tilinpäätöksen mukaan voittovaroja 

käytettävissä voitonjakoon67. Päätöksestä ei selvästi ilmene, minkä ajan

kohdan mukaan varojen riittävyys oli ratkaistava. Päätös tarkoittanee 

lähinnä yksityisoton ajankohtaa eli vuoden 1987 loppua. Ainakaan vuoden 

1990 osalta perustelu ei nimittäin sellaisenaan soveltuisi, koska tuolloin 

verovelvollinen toimi koko vuoden osakeyhtiönä eikä kommandiittiyhtiönä;

S5VeroH 1997

66VeroH 1988

^Samantapaista perustelua on käytetty julkaisemattomassa ratkaisus
sa KHO 29.8.1996/2587.



42

kommandiittiyhtiö oli muutettu osakeyhtiöksi 1988. Saattaa olla, että yhtiön 

oma pääoma oli riittävän vahva seuraavinakin vuosina eikä kysymys 

ajankohdasta ole tullut ajankohtaiseksi.68

Jos henkilöyhtiön voitonjaon rahoittamiseksi otetun velan korot ja kustan

nukset hyväksytään yhtiön elinkeinotoiminnan tuloksesta vähennettäväksi, 

vastaavasti olisi kai kuitenkin meneteltävä myös osakeyhtiön kohdalla. 

Osakeyhtiö, jolla ei ole muutoin riittävästi käteistä, saisi vähentää korot, 

jotka se maksaa suorittaakseen osingonjaon; periaate saattaa Linnankan- 

kaan mukaan venytettynä soveltua jopa yksityisliikkeestä tapahtuvan 

yksityisoton rahoittamiseksi otettuun lainaan. Asia on kuitenkin epäselvä. 

Ainakin kulujen osalta herää kysymys, miten vähennyskelpoisuus sopii 

EVL 7 §:ään, jonka mukaan menon on johduttava tulon hankkimisesta tai 

säilyttämisestä. Voitonjako kun on pikemminkin tulon hankkimisen ja 

säilyttämisen vastakohta. Ratkaisu on siten verosuunnittelun kannalta 

hyvin mielenkiintoinen vaikkakin kritiikille altis. Mikäli asiaa olisi tarkasteltu 

veronkiertämisen näkökulmasta, olisi ratkaisu saattanut olla toisenlainen69. 

Päätös olisi voitu myöskin perustella toisella tavalla. Linnakangas pitäisi 

parempana perustelua, jonka mukaan kyseinen velka tarvittiin voittovarojen 

jakamisen jälkeen toiminnan edellyttämän likviditeetin turvaamiseksi tms. 

ja että velka siten johtui elinkeinotoiminnasta eikä yhtiömiehen yksityisoton 

rahoittamisesta.70 Toisaalta siitä, että henkilöyhtiön ottaman velan katso

taan johtuvan elinkeinotoiminnasta voi olla haittaakin, koska verovuodesta 

1993 lukien velka tällöin vähennetään siitä nettovarallisuudesta, jonka 

perusteella yrityksen tulo jaetaan verotettavaksi osakkaan pääoma- ja 

ansiotulona.71

68Linnakangas 1997 s. 220

69Tästä lisää Linnakangas 1997 s. 219-

70Linnakangas 1997 s. 220

”Penttilä 1997 s. 120
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4.9 Negatiivinen oma pääoma nettovarallisuutta laskettaessa

TVL 40 §:n mukaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän osuus elinkei- 

noyhtymän elinkeinotoiminnan tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen 

määrään saakka, joka vastaa osakkaan osuudelle yhtymän elinkeinotoimin

taan verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneesta netto varal

lisuudesta laskettavaa 18 prosentin vuotuista tuottoa. Henkilöyhtiön 

nettovarallisuus on siis pohjana jaettaessa yhtiömiehen tulo-osuutta 

pääoma-ja ansiotuloksi. Jos nettovarallisuus on negatiivinen, verovelvolli

sen koko jaettava yritystulo on ansiotuloa.72 TVL 41 §:ssä on tarkemmat 

säännökset siitä, miten nettovarallisuus lasketaan.

TVL 41.1 §:n mukaan nettovarallisuus lasketaan ja varallisuus ja velat 

arvostetaan VVL:ssa säädetyllä tavalla. Yhtiön veronalaisia varoja on VVL 

9 §:n mukaan yhtiöllä verovuoden päättyessä oleva rahanarvoinen omai

suus. Jonkin omaisuuserän huomioon ottaminen nettovarallisuutta lasket

taessa edellyttää, että se on merkitty taseeseen ja että sillä on varallisuus- 

arvoa. Toisaalta nettovarallisuuden ulkopuolelle jäävät sellaiset hyödyk

keet, joilla ei ole taseessa hankintamenoa, vaikka niillä olisikin varallisuus- 
arvoa73. VVL 12 §:n mukaan yrityksen nettovarallisuus lasketaan vähentä

mällä yrityksen veronalaisista varoista velat. Näin ollen laskentaperustee

seen kuuluvat vain veronalaiset varat. Nettovarallisuuteen ei voida siten 

lukea esim. VVL 10 § 16 kohdassa mainittuja verovapaita talletuksia74. 

Nettovarallisuutta laskettaessa ratkaisevaa on lisäksi varojen kuuluminen 

elinkeinotoimintaan, eikä niiden kirjanpidollinen käsittely. Siten yksityisva- 

rallisuuden siirtämisellä henkilöyhtiön kirjanpitoon ei onnistuta kasvatta

maan nettovarallisuutta. Elinkeinotoimintaan kuuluvia varoja eivät siten ole 

esimerkiksi yhtiömiehen vapaa-ajan asuntona käytetty kiinteistö tai huo-

72Andersson 1994 s. 54

73Järvenoja 1993 s. 46

”Rehbinder 1993 s. 62
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neisto, ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö tai huoneisto tai liiketoimintaan 

kuulumattomat arvopaperit. TVL 41.3 §:n mukaan elinkeinoyhtymän elinkei

notoiminnan varoina ei pidetä myöskään yhtymän saamisia osakkailta. TVL 

149 §:n mukaan laskettaessa nettovarallisuutta verovuosilta 1993-1997 

jätetään henkilöyhtiön elinkeinotoiminnan pitkäaikaisista veloista yh

tiömiesten yhdessä esittämästä vaatimuksesta vähentämättä määrä, joka 

vastaa 50 %:a tilikauden päättyessä olleista pitkäaikaisista korollisista 

veloista, enintään kuitenkin 500.000 markkaa. Pitkäaikaisten velkojen 

vähentämättä jättämisellä voidaan yhtiön nettovarallisuutta kasvattaa. 

Nettovarallisuuden maksimi on kuitenkin VVL 13.4 §:n mukaan varojen ja 

velkojen erotuksesta riippumatta aina yrityksen todennäköinen luovu

tushinta eli käypä arvo75.

Kun EVL 18.2 §:n perusteella tiettyä osaa henkilöyhtiön koroista ei pidetä 

elinkeinotoiminnasta johtuneena siitä syystä, että yhtiön varoja katsotaan 

yksityisotoin siirretyn yhtiönmiehen henkilökohtaiseen käyttöön, on 

johdonmukaista ja luontevaa katsoa, että myöskään vastaavan määrän 

vieraasta pääomasta ei katsota liittyvän elinkeinotoimintaan. Eli kun 

henkilöyhtiölle lasketaan oikaistu negatiivinen oma pääoma, jonka perus

teella henkilöyhtiön elinkeinotoiminnan velkojen korkoja jätetään verotuk

sessa vähentämättä, katsotaan vastaavan määrän velkoja kohdistuvan 

muuhun kuin elinkeinotoimintaan. Tällöin laskettaessa elinkeinotoiminnan 

nettovarallisuutta jätetään oikaistua negatiivisuutta vastaava määrä velkoja 

vähentämättä varoista. Näin meneteltäessä yrityksen elinkeinotoiminnan 

nettovarallisuus kasvaa.

Negatiivinen oma pääoma katsotaan muun selvityksen puuttuessa rahoite

tun pitkäaikaisella korollisella vieraalla pääomalla, joten oikaistu negatiivi

nen oma pääoma pienentää elinkeinotoiminnan pitkäaikaisten velkojen 

määrää. Oikaistu negatiivinen oma pääoma vähennetään veloista ennen

75Järvenoja 1993 s. 46
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kuin huomioidaan verovelvollisen mahdollisesti tekemä vaatimus siitä, että 

pitkäaikaisista veloista puolet jätetään vähentämättä (vuosina 1993-1997).

Verohallituksen ohjekirjeessään antaman esimerkin mukaan:

Elinkeinotoiminnan varat 5.000.000
./. velat 5 mmk (joista - 5.000.000
pitkäaikaisia 3.000.000)

lisätään oikaistu negatiivinen
oma pääoma 2.000.000 + 2.000.000
(lomake 6 C kohta 18)

vähennetään negatiivinen oma pääoma 
pitkäaikaisista veloista ennen kuin 
puolet pitkäaikaisista veloista jätetään 
vähen tämättä
(3.000.000 - 2.000.000) x 0,5 + 500.000
(lomake 6 C kohta 13) ____________

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus + 2.500.000

Laskennassa on syytä huomioida laskentajärjestys, joka ei vastaa verolo- 

makkeen 6 C sivulla 4 olevaa järjestystä (kohta 18 ennen kohdan 13 

laskentaa).76 Huomiota kannattaa kiinnittää muistiossa sanottuun muun 

selvityksen puuttuessa negatiivinen oma pääoma katsotaan rahoitetun 

pitkäaikaisella korollisella vieraalla pääomalla. Konkreettisella näytöllä 

velkojen aidosta kohdistumisesta eri käyttökohteisiin on siis mahdollista 

päätyä toisenlaiseen tulkintaan. Verovelvollinen voi hyvinkin pystyä 

esittämään näytön siitä, että pitkäaikainen velka on käytetty kokonaan

76VeroH 1994 s. 3-
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investointeihin tai käyttöpääomaksi77.

4.10 Lainan sivukulut ja kurssitappiot

EVL 18.2 § koskee sanamuotonsa mukaisesti ainoastaan korkojen vähen

nyskelpoisuutta, mutta vieraan pääoman käyttämiseen liittyy useasti 

muitakin menoja kuin velkojalle maksettava korko. Tällaisia muita menoja 

ovat esimerkiksi leimavero, pankin perimät luottovarausprovisio ja toimi

tusmaksu ja valuuttamääräisestä luotosta mahdollisesti aiheutuva kurssi- 

tappio. Lainan sivukulujen vähennyskelpoisuudesta ei ole olemassa mitään 

erityistä säännöstä, joten niiden verokohtelu on ratkaistava katsomalla 

johtuvatko ne tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä elinkeinotoiminnassa 

(EVL 7 §). Erityissäännöksen puuttumisen voidaan myös katsoa tukevan 

sitä seikkaa, että elinkeinotoimintaan kuuluvan lainan sivukulut ovat 

vähennyskelpoisia, koska vähennyskelvottomiksi on säädetty ainoastaan 

EVL 18.2 §:n mukaiset korot ja sivukulujen olemassa olo oli kyseistä 

lainkohtaa säädettäessä tiedossa. Verohallituksen negatiivista omaa 

pääomaa koskevassa kirjeessä78 vuodelta 1987 todettiin, että leimavero, 

provisiot ja toimitusmaksut ovat vähennyskelvottomia, jos laina on siirretty 

yhtiömiehille heidän yksityistaloutensa rahoittamiseen.

Elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta aiheutuvat kurssitappiot taas on 

säädetty vähennyskelpoisiksi EVL 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Mikäli 

siis henkilöyhtiön velan tai sen osan ei katsota liittyvän elinkeinotoimin

taan on varsin luontevaa katsoa, että lainannostokulut eivät tältä osin liity 

elinkeinotulon hankkimiseen tai säilyttämiseen eikä kurssitappiokaan ole 

tällöin aiheutunut elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta.

Aiemmin negatiivisen oman pääoman tilanteissa eivät siten myöskään

77Mattila 1994 s. 513

78VeroH 1987 s. 12
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kurssitappiot ja lainan sivukulut, jotka olivat aiheutuneet muusta kuin 

elinkeinotoimintaan kohdistuvasta lainasta, olleet elinkeinotoiminnan 

tulosta vähennyskelpoisia. Niiden elinkeinotulosta vähennyskelvoton määrä 

oli laskettava erikseen seuraavan verohallituksen antaman kaavan mu

kaan79:

Oikaistu negatiivinen oma pääoma kurssitappiot
------- ------------------------------------------------------ x ja

Koko vieras pääoma lainan sivukulut

Kaavassa käytettiin EVL 18 §:n mukaisesti laskettua oikaistua negatiivista 

omaa pääomaa. Siinä ei siten otettu huomioon esimerkiksi poistoja tai 

varauksia. Kaavassa huomioitiin vain tilikauden lopun vieras pääoma (ei 

vuoden lopun ja alun keskisaldoa). Eroa ei myöskään tarvinnut tehdä 

lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen vieraan pääoman välille.

KHO on ratkaisussaan 28.11.1996/3734 katsonut, että koska EVL 18.2 § 

koskee vain korkoja, yhtiön tuloon ei ole tehtävä palautusta kurssitappi

oista ja sivukuluista yksinomaan sillä perusteella, että yhtiön oma pääoma 

on verovuonna negatiivinen. Tämä kanta on vastoin Verohallituksen edellä 

mainittua ohjetta80. Verohallitus onkin päätöksen vuoksi antanut uuden 

ohjeen81. Uuden ohjeen mukaan valuuttalainan kurssitappioita ja lainan 

sivukuluja ei voida jättää hyväksymättä yhteenlaskettujen suhteellisten 

lainaosuuksien perusteella. Vähennyskelpoisuus tulee ratkaista laina- 

kohtaisesti. Kulut voidaan jättää vähentämättä vain, jos valuuttalainan tai

79VeroH 1994 s.3-4

80VeroH 1994

81VeroH 1997
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muun lainan nostamisvuonna on otettu myös rahaa yksityistalouteen 

sellaisia määriä, etteivät voittovarat tai tilikauden voitto ole riittäneet 

kattamaan yksityisottoja. Lisäksi edellytetään, ettei yrittäjä esitä selvitystä 

investoinneista, joihin laina on mahdollisesti käytetty. Mainittujen kulujen 

vähennysoikeus voidaan siis evätä vain, jos lainakohtaisesti voidaan 

osoittaa sen siirtyneen yrittäjän yksityistalouteen. Toisin sanoen jos 

valuuttalainan osoitetaan kohdistuvan elinkeinotoimintaan, esimerkiksi 

tietyn rakennus- tai muun investoinnin rahoittamiseen, kurssitappiot ovat 

negatiivisesta omasta pääomasta huolimatta EVL:n perusteella vähennys

kelpoisia eikä niitä tällöin lisätä elinkeinotoiminnan tuloon.82

Elinkeinotoiminnassa vähennyskelvottomia lainan sivukuluja ei voida 

vähentää myöskään henkilökohtaisten tulojen tulolähteessä koska ne eivät 

ole korkoja eivätkä menoja, jotka johtuisivat TVL-tulolähteen tulon hankki

misesta tai säilyttämisestä.83 Samoin jos velkaa ei ole otettu elinkeinotoi

mintaa varten, kurssitappion vähennyskelpoisuus määräytyy TVL:n sään

nösten mukaan. TVL ei taas tunne kurssitappion käsitettä. Myös KHO:n 

ratkaisussa 1994 В 529 on kurssitappiota pidetty vähennyskelvottomana. 

Päätöksen perustelujen mukaan korkoja koskevaa TVL 58 §:ää ei voida 

soveltaa kurssitappioihin, koska asiasta ei ole nimenomaista mainintaa. 

Lisäksi KHO vielä totesi, että kurssitappiota ei voida pitää myöskään 

veronalaisen tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvana menona.

82Näin KVL:n julkaisemattomassa ennakkotiedossa 185/1994, jossa 
hakija oli esittänyt yksilöllisen selityksen siitä, miten valuuttaluotot oli 
käytetty elinkeinotoiminnassa kuorma-autojen hankintaan.

83VeroH 1994
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5 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön myynnissä kaupan kohteena ovat 

yhtiöosuudet. Yhtiöosuudet ovat irtainta omaisuutta, vaikka yhtiö omistaisi 

kiinteää omaisuutta tai vain sitä. Yhtiöosuuden luovutuksesta saatu voitto 

verotetaan TVL:n luovutusvoittojen verottamista koskevien säännösten 

mukaan, ellei yhtiöosuus poikkeuksellisesti kuulu liikeomaisuuteen, jolloin 

luovutukseen sovelletaan EVL:a. Luovutusvoittoa ei enää erotella saannon 

laadun perusteella ja omistusajallakin on merkitystä vain ennen vuotta 

1989 hankitun omaisuuden luovutuksesta saadun voiton laskemisessa. 

Luovutusvoitto on pääomatuloa.

5.1 Omistusajan laskeminen

Omistusaika vaikuttaa henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutuksessa vain 

hankintameno-olettaman määrään. Henkilöyhtiön perustajille omistusaika 

lasketaan yhtiösopimuksen tekemisestä. Jos henkilöyhtiön perustamisesta 

ei ole laadittu kirjallista yhtiösopimusta, osuuden omistusaika on laskettu 

suullisen sopimuksen tekemisestä84. Koska suullisen sopimuksen tekemi

sen tarkan ajankohdan todistaminen on käytännössä vaikeaa, on yhtiösopi

mus syytä tehdä kirjallisena. Kirjallinen yhtiösopimus on 01.01.1989 

voimaan tulleen AKL:n rekisteröintisäännösten vuoksi nykyisin välttämä

tön. Uusien yhtiömiesten tulo yhtiöön katsotaan heidän osuutensa hankin

ta-ajankohdaksi. Mikäli yhtiöosuus on ostettu, omistusaika lasketaan 

kauppakirjan allekirjoituspäivästä.85 Yhtiöosuus on myös voitu periä tai 

saada lahjaksi, jolloin omistusaika alkaa perittävän kuolinpäivästä tai 

lahjakirjassa mainitusta omistusoikeuden siirtymisestä86. Kaupparekisteri- 

merkinnällä ei ole merkitystä omistusajan laskemisessa.

“KVL 1978/748 ja KHO 1985 II 583

85Tikka-Nykänen 33:9-10

86Järvenoja 1993 s. 250
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Yhtiömiehen osuus on voinut hänen yhtiömieskaudellaan kasvaa. Hän on 

voinut ostaa toisen yhtiömiehen yhtiöosuuden tai periä tai saada lahjana 

lisää osuuksia. Yhtiömiehen yhtiöosuus saattaa myös kasvaa yhtiöön 

jätettyjen voittovarojen tai lisäsijoituksen perusteella. Tällaisen lisäsijoituk

sen tai voittovarojen yhtiöön jättämisen osalta ei ala uusi omistusaika, 

mikäli sijoitukset tapahtuvat samassa suhteessa kuin yhtiömiesten yhtiö

osuudet.87 Mutta jos yhtiömiehen osuus kasvaa lisäsijoituksella tai voitto

varojen jättämisellä yhtiöön, alkaa osuuden kasvun osalta uusi omistusai

ka. Tässä noudatetaan samoja periaatteita kuin osakeyhtiöissä uusmerkin

nän suhteen88.

Henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutus eroaa selkeästi osakeyhtiön osakkei

den luovutuksesta. Osakeyhtiön osakkeista voidaan luovuttaa tietyt yksi

löidyt osakkeet, mutta henkilöyhtiön yhtiöosuus katsotaan siinä mielessä 

jaottomaksi omaisuudeksi, että luovutettaessa osaa siitä, katsotaan luovu

tettavan osa kaikista eri aikoina hankituista yhtiöosuuksista.89 Jokaisen eri 

aikana hankitun yhtiöosuuden hankinta-aika tulee selvittää, koska niiden 

luovutuksen verokohtelu saattaa olla erilainen.90

5.2 Hankintamenon määrittäminen

Yhtiöosuuden hankintamenon laskemisen lähtökohtana on yhtiömiehen 

panos, jonka määrä ilmenee yleensä yhtiösopimuksesta. Kun panos on 

rahaa tai rahassa mitattavaa varallisuutta on yhtiöpanoksen määrä selkeä, 

mutta yhtiöpanos voi olla myös pelkkä työpanos. Tällöin ei yhtiösopimuk

seen ole panokselle kirjattu mitään raha-arvoa ja panoksen hankintameno

87KHO 1980 II 577, KHO 1978 II 578 ja KVL 1972/108

88Järvenoja 1993 s. 252

89Kilpi 1985 s. 33 ja Keinonen 1985 s. 398

90KHO 1984 II 581
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on nolla. Yhtiömiehen alkuperäiseen yhtiöpanokseen lisätään hänen 

yhtiömieskautenaan tekemänsä lisäsijoitukset.91 Yhtiöosuuden hankinta

menoon ei voida lisätä yhtiömiehen laskennallista osuutta yhtiöön varauk

sin ja etukäteisin kulukirjauksin pidätetyistä verottamattomista voitoista. 

Hänen on pyrittävä saamaan osuutensa näistä yhtiöosuuden myyntihinnas

sa.92

Koska yhtiöosuuden myynti harvoin tapahtuu tilikauden päättymispäivänä, 

jolloin käytettävissä olisi viimeinen tilinpäätös, olisi hyvä tehdä välitilinpää- 

tös, josta ilmenisivät yhtiömiehen yhtiöön jättämät nostamattomat voittova

rat. Vaikka yhtiöosuuden kauppa tapahtuukin kesken tilikauden, otetaan 

nostamattomat voittovarat huomioon yhtiöosuuden hankintamenoa kasvat

tavana eränä.

Yhtiöosuuden hankintamenon määrittäminen voi olla vaikeaa mm. silloin 

kun yksityisliike on muutettu henkilöyhtiöksi. Hankintamenoksi voidaan 

ajatella joko taseen osoittama oma pääoma yritysmuodon muutoshetkellä 

tai yksityisliikkeen käypä arvo vastaavalla hetkellä. Ensimmäinen vaihtoeh
to lienee luontevampi ja tasejatkuvuusajattelun mukainen.93

5.3 Luovutusvoiton laskeminen

Yhtiöosuuden luovutuksesta saatu voitto lasketaan siten, että luovutushin

nasta vähennetään osuuden hankintamenon ja voiton hankkimisesta 

aiheutuneiden menojen yhteismäärä. Hankintamenoon luetaan pääomansi- 

joitusten lisäksi nostamatta jätetyt voittovarat94. Luovutusvoittoa lasketta-

91Järvenoja 1993 s. 255

92Järvenoja 1993 s. 255 ja KHO 1980/2545a

93Mattila 1986 s. 245 alaviite 72

”KHO 1979 II 588 ja KHO 1980/2545a
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essa luovutushinnasta saadaan TVL 46.1 §:n mukaan vähentää hankinta

meno-olettamana 50 %, mikäli yhtiöosuus on hankittu ennen vuotta 1989 

tai 30 %, mikäli osuus on hankittu vuonna 1989 tai sen jälkeen. Mikäli 

yhtiöosuuden todellinen hankintamenoja voiton hankkimisesta aiheutuneet 

menot kuitenkin ylittävät mainitut prosenttimäärät, vähennetään todelliset 

menot. Huomattava on kuitenkin, että jos yhtiöosuus on liikeomaisuutta tai 

sen myyjänä on muu kuin luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, hankintame

no-olettamaa ei saa soveltaa.

Henkilöyhtiön oman pääoman negatiivisuus vaikuttaa myös yhtiöosuuden 

luovutusvoittoverotukseen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, 

että yhtiömiehen yksityisotoista johtuva yksityistilin negatiivisuus on 

otettava huomioon yhtiöosuutta myytäessä, mutta mikäli yksityistilin 

negatiivisuus on johtunut yhtiömiehen osuudesta yhtiön tuottamiin tappioi

hin, ei negatiivisuutta voida ottaa huomioon. Mikäli yhtiömiehen yksi

tyisotot ovat olleet suuremmat kuin hänen sijoituksensa yhtiöön lisättynä 

hänen vuotuisilla voitto-osuuksillaan yhtiön voitosta, on erotus yhtiöosuu

den luovutusvoittoa laskettaessa katsottu aiemmin luovutushinnaksi95. 

Pääomavajauksen lisääminen luovutushintaan merkitsi usein sitä, että 

puolet lisäyksestä eliminoitui hankintameno-olettaman käyttämisen vuoksi.

TVL 46.4 §:n on nyt kuitenkin otettu henkilöyhtiön osuuden luovutusvoiton 

laskemisesta erityissäännös, jonka mukaan luovutusvoittoon lisätään 

määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ovat yhteensä ylittäneet hänen 

vuotuisten voitto-osuuksiensa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismää

rän. Uudessa säännöksessä on aikaisempaan käytäntöön verrattuna se 

olennainen ero, että lisäys tehdään luovutusvoittoon eikä luovutushintaan. 

Näin ollen se on monessa tapauksessa ankarampi, koska luovutusvoittove- 

rotuksessa sovellettava hankintameno-olettama ei nyt lainkaan pienennä 

tehtävää lisäystä. Lisäyksen tekeminen ei edellytä yhtiön oman pääoman

95kts. luku 3.2 Yhtiöosuuden myynti
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negatiivisuutta, vaan lisäyksen tekeminen ratkaistaan yhtiömieskohtaisesti. 

Käytännössä on siis mahdollista, että vain osa yhtiömiehistä on tehnyt 

ylisuuria yksityisottoja ja koko yhtiön tasolla katsoen oma pääoma voi 

hyvinkin olla positiivinen.96 Luovutusvoittoon tehtävä lisäys lasketaan 

siten, että osuutensa luovuttaneen yhtiömiehen vuotuisten voitto-osuuksi

en ja yhtiöön tekemien sijoitusten yhteismäärästä vähennetään hänen 

yksityisottonsa.97 Yksityisottojen lisääminen luovutusvoittoon merkitsee 

sitä, että ne tulevat verotetuiksi yhtiömiehen pääomatulona98 *.

Järvenojan esimerkissä verotuksen kiristyminen näkyy selkeästi:

Yhtiöosuuden luovutushinta on 500.000 markkaa. Voitto-osuuk
sien ja panoksen yhteismäärän ylittävien yksityisottojen 
määrä on 500.000 markkaa. Hankintameno-olettama on 50 %.
Verotus 1992:
Luovutushinta + 500.000 mk
Negatiivinen yksityistili + 500.000 mk
Veronalainen luovutushinta + 1.000.000 mk
Hankintameno-olettama - 500.000 mk
Veronalainen luovutusvoitto + 500.000 mk
Verotus 1993:
Luovutushinta + 500.000 mk
Hankintameno-olettama - 250.000 mk
Luovutusvoitto + 250.000 mk
Negatiivinen yksityistili + 500.000 mk
Veronalainen luovutusvoitto + 750.000 mk"

96Mattila 1994 s. 516

”Mattila 1993 s. 86

98Järvenoja 1993 s. 261

"Järvenoja 1993 s. 261, myös Anderssonilla 1994 s. 136 selkeä esi
merkkilaskelma
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Vaikka lain sanamuodon mukaan lisäys tehdään luovutuksesta saadun 

voiton määrään, lisäys tehtäneen myös luovutustappioon. Toisin sanoen 

lisäys tehtäisiin myös silloin kun sovittu kauppahinta on myyjän verotuk

sessa vähennyskelpoista hankintamenoa alempi eli luovutus ilman lisäystä 

näyttäisi johtavan luovutustappioon. Esimerkki:

Luovutushinta + 150.000 mk
Hankintahinta - 200.000 mk
Luovutustappio — 50.000 mk
Negatiivinen yksityistili + 100.000 mk
Veronalainen luovutusvoitto + 50.000 mk100

Ratkaisussa KVL 203/1994 on annettu ohjeet siitä, miten säännöstä tulki

taan. Kommandiittiyhtiön osakkaat (yhteensä kaksi) aikoivat vuonna 1994 

myydä 100 markan hinnalla kommandiittiyhtiön osuudet. Yhtiön pääoma oli 

- 1.624.000 markkaa. Osakkaat olivat ostaneet osuutensa vuonna 1988 

yhteensä 700.000 markan hinnasta. KVL:n päätöksen mukaan 50 markan 

myyntihinnan ja 350 markan ostohinnan erotukseen -349.950 markkaan piti 

lisätä se määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ylittivät vuotuisten voitto- 

osuuksien ja sijoitusten yhteismäärän. Yksityisottojen ja voitto-osuuksien 

erotus laskettiin siten, että kommandiittiyhtiön myyntihetken taseen 

negatiivisesta omasta pääomasta vähennetään kommandiittiyhtiön negatii

vinen oma pääoma yhtiöosuuksien ostohetkellä eli vuonna 1988. Näin 

syntynyt erotus oikaistiin vähentämällä tappiot siltä osin kuin niiden 

kattamiseen ei ollut syntynyt voittovaroja. Jos lisäyksen jälkeinen summa 

oli negatiivinen, yhtiöosuuksien luovutuksesta syntynyt tappio oli luovu- 

tustappiona vähennyskelpoista luovutusvoitoista myyntivuonna ja kolmena 

sitä seuraavana vuonna.101

100Mattila 1994 s. 516

101Tuominen-Linnakangas 1995 s. 69
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Luovutusvoittoon ei lisätä yhtiömiehen yksityistilin negatiivisuutta yksityis- 

liikkeen ajalta, jos kyseessä on henkilöyhtiöksi muutettu yksityisliike, jonka 

aikana liikkeen oma pääoma oli jo negatiivinen. Tästä esimerkkinä jo edellä 

selostettu KHO 1987/2484. Järvenojan mukaan tätä voidaan perustella TVL 

46.4 §:n sanamuodolla "hänen vuotuisten voitto-osuuksiensa" ylittävistä 

yksityisotoista.

Lainan nimellä kirjattu rahankäyttö voidaan katsoa yksityisotoksi, jos 

olosuhteet osoittavat, että kysymyksessä ei ole aito takaisinmaksettavaksi 

tarkoitettu laina. Epäaidosta lainasta voi olla kysymys esimerkiksi tilantees

sa, jossa laina annetaan anteeksi yhtiöosuuden luovutuksen yhteydessä. 

Jos taas ostaja ottaa vastatakseen aidosta lainasta, niin kysymyksessä on 

kauppahinnan osa, jolloin myös hankintameno-olettamalla saattaa olla 

merkitystä verotuksen lopputulokseen.102 Kyseessä on vain yksi tapa 

suorittaa vastiketta myyjälle.

KHO 1988 В 560 valaisee asiaa:

Timo T osti 5.8.1987 kommandiittiyhtiön ainoan vastuunalaisen 
yhtiömiehen yhtiöosuuden. Koko kauppahinta maksettiin siten, 
että myyjä vapautettiin henkilökohtaisesta vastuusta noin 1,1 
miljoonan markan veloista ja ostajan vastattavaksi siirtyi kaup
pakirjassa määritellyt korot, jotka kohdistuivat osin aikaan 
ennen kaupantekoa. Ostaja ryhtyi heti johtamaan kommandiit
tiyhtiön toimintaa. Hän maksoi myös em. velkoihin liittyviä 
pankkitakauspalkkioita ja toimitusmaksuja. KVL katsoi, että 
kauppakirjan allekirjoituspäivää edeltävään aikaan kohdistuvat 
korot ovat kauppahinnan osaa eikä vähennyskelpoisia korkoja. 
Allekirjoituspäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvat korot liittyvät 
ostajan ansiotoimintaan. Pankkitakauspalkkiot ja toimitusmak
sut ovat ostajan tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvia 
vähennyskelpoisia kuluja. KHO: ei muutosta.

Kun yhtiömies luovuttaa vain osan yhtiöosuudestaan ja hänen yksityistilin- 

sä on negatiivinen, on ratkaistava, miten se otetaan huomioon luovutus-

102Mattila 1993 s. 86
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voittoverotuksessa. On mahdollista ajatella, että negatiivisuutta ei oteta 

lainkaan huomioon tällaisessa kaupassa, koska yhtiömiehen vastuu yhtiötä 

kohtaa ei ole osuuden osan luovutuksella muuttunut. Toinen vaihtoehto 

olisi ottaa negatiivisuudesta huomioon myytyä yhtiöosuuden osaa vastaa

va osuus. Kolmantena vaihtoehtona olisi ottaa koko negatiivisuus jo tässä 

vaiheessa huomioon. Järvenoja esittää, että ensimmäinen vaihtoehto olisi 

perustelluin kun otetaan huomioon yhtiömiehelle jäävä vastuu, mutta 

myöntää heti perään, että tämä tulkinta antanee mahdollisuuden verokei- 

notteluun. Lääkkeeksi hän esittää, että keinotekoisiin ja muodollisiin 

yhtiöosuuden osaluovutuksiin voitaisiin puuttua VML 28 §:n suomin 

mahdollisuuksin.103

Yhtiöosuuden luovutus saatetaan myös pyrkiä muotoilemaan siten, että 

vastuunalaisesta yhtiömiehestä äänettömäksi yhtiömieheksi siirtyvä ei 

näytä saavan vastiketta vastuunalaisen yhtiömiehen asemasta luopumises

taan. Yhtiömiehen yksityistin voi kuitenkin tässä yhteydessä muuttua 

negatiiviseksi hänen ottaessaan käyttöönsä yhtiön varoja. VML 29 §:n 

nojalla voidaan katsoa, että yksityisotot muodostavat vastikkeen vas

tuunalaisen yhtiömiesasemasta luopumisesta. Edellytyksenä on, että 

yhtiömiehen yksityistin muuttuu negatiiviseksi. Mikäli hän vain nostaa 

yksityistilillään olevia voittovaroja, kyseessä on verovapaa voitto-osuuden 

nostaminen.

KHO 1991/1383:

Verovelvollinen oli vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiit
tiyhtiössä, jonka yhtiösopimus oli allekirjoitettu 27.4.1982. 
Yhtiösopimuksen muutoksella äänetön yhtiömies siirtyi toiseksi 
vastuunalaiseksi yhtiömieheksi. Ennen yhtiösopimuksen muut
tamista vastuunalainen yhtiömiesnosti yksityistilin kautta 
yhtiöstä 180.000 markkaa. Yhtiösopimusta muutettiin uudelleen 
tilinpäätöstä seuraavana päivänä 1.11.1985 siten, että alkuperäi
nen vastuunalainen yhtiömies siirtyi äänettömäksi yhtiömiehek
si 5.000 markan panoksella. LO katsoi, että yhtiöjärjestyksen 
muutoksella luovutettiin koko vastuunalaisen yhtiömiehen

103Järvenoja 1993 s. 257
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yhtiöosuus. Yhtiöosuuden luovutukselle annettiin sellainen 
oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta 
ja tarkoitusta. Yhtiöosuuden luovuttajan, joka on ollut ainoa 
vastuunalainen yhtiömies yhtiön perustamisesta asti ja joka ei 
ole saanut mitään suoranaista kauppahintaa eikä muutakaan 
suoritusta ostajalta, luovutusvoitoksi on katsottava se määrä, 
jolla yhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi sen 
vuoksi, että luovuttajan eri vuosina tekemien yksityisottojen 
yhteismäärä on ylittänyt yhtiön vuotuisten voittojen ja yhtiömie
hen yhtiön toiminta-aikana tekemien sijoitusten yhteismäärän. 
Satunnaisen myyntivoiton määräksi katsottiin 180.000 markkaa. 
KHO: ei muutosta.

Yhtiöosuuden luovutuksella tarkoitetaan muitakin luovutuksia kuin kauppo

ja. Näin oli myös vanhassa käytännössä, josta esimerkkinä

KHO 1989 В 529:

Verovelvollinen oli ollut vastuunalaisena yhtiömiehenä vuonna 
1980 perustetussa kommandiittiyhtiössä. Verotuksessa yhtiön 
ei ollut katsottu harjoittavan liiketoimintaa ja yhtiön nimissä 
ilmoitettu tulo ja varallisuus oli verotettu vastuunalaisen yhtiö
miehen tulona ja varallisuutena. Tammikuussa 1984 muiden 
yhtiömiesten kanssa tekemällään sopimuksella verovelvollinen 
luopui yhtiöosuudestaan. Rahaa verovelvollinen ei luopumisen 
yhteydessä saanut, mutta yhtiömiehet sopivat, että verovelvolli
nen ottaa yhtiöstä yksityisottona yhtiön omistamat asunto- 
osakkeet ja auton, sekä ottaa vastattavakseen yhtiön asunto- 
osakkeisiin kohdistuvasta lainasta. Luopuminen oli katsottava 
vastikkeelliseksi luovutukseksi, joka oli verotettava satunnaise
na myyntivoittona, kun verovelvollinen ei ollut omistanut yhtiö
osuutta viittä vuotta. Yhtiöosuudesta vastikkeeksi saadut asun
to-osakkeet, niihin kohdistuvalla lainalla vähennettynä, ja auto 
oli satunnaisen myyntivoiton määrää laskettaessa arvostettava 
käypään arvoon. Luovutushintaan vaikuttivat myös verovelvolli
sen voitto-osuudet ylittävät yksityisotot. Verovuosi 1984.

Yhtiöosuuden muista luovutuksista voidaan mainita yhtiön purkaminen ja 

yhtiöosuuden lunastaminen, eli kun yhtiömies luopuu yhtiöosuudestaan 

niin, että yhtiö lunastaa yhtiöosuuden yhtiömieheltä.104 Yhtiöosuuden 

luovutuksen verokohtelua sovelletaan myös, kun yhtiöosuus lahjoitetaan.

104Mattila 1993 s. 86 ja Järvenoja 1993 s. 249
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Puhtaan lahjan tapauksissa lisäys voitaisiin jättää tekemättä ja pitää 

lahjoittajan ylisuuret yksityisotot lahjansaajan "alkusyntinä" ja lukea ne 

hänen yksityisotoikseen. Lahjanluontoisissa kaupoissa lisäys on perustel

lumpi. Yritysmuodon muutosta ei voida pitää luovutuksena, eikä se siten 

milloinkaan realisoi veronalaista voittoa. Mattilan mielestä lisäystä ei voida 

myöhemminkään osakeyhtiön osakkeita luovutettaessa tehdä ja hänen 

perustelee kantaansa käytännön syillä ja lain sanamuodolla, joka lähtee 

siitä, että lisäys tehdään "avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osuuden 

luovutuksesta" saadun voiton määrään.105

EVL.ssa ei ole ylisuurten yksityisottojen huomioon ottamisesta erityissään

nöstä ja TVL 46.4 §:ää voidaan tuskin pitää yleisperiaatteen ilmauksena 

siinä mielessä, että sitä voitaisiin soveltaa myös EVL:n puolella106.

105Mattila 1994 s. 516

106Mattila 1993 s. 86
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6 HENKILÖYHTIÖN MUUTTAMINEN OSAKEYHTIÖKSI

6.1 Yleiset edellytykset

EVL 51 c §:n mukaan yritysmuodon muutosten osalta noudatetaan, mitä 

TVL:ssä on toimintamuodon muutoksista säädetty. TVL 24 § 5 kohdan 

mukaan henkilöyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi ilman välittömiä 

tuloveroseuraamuksia siltä osin kuin aiempaan toimintaan liittyvät varat ja 

velat siirtyvät samoista kirjanpitoarvoista toimintaa jatkavalle verovelvolli

selle, kun muutos tapahtuu AKL:ssa tarkoitetulla tavalla.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voidaan AKL 8:3:n mukaan muuttaa 

osakeyhtiöksi yhtiön identiteetti säilyttäen. Identiteetin säilyttämisellä 

tarkoitetaan sitä, että yhtiö pysyy yhtiöoikeudellisesti samana tulolähdeko- 

konaisuutena, vaikka yhtiömuoto muuttuu.107 Kun yhtiön identiteetti yhtiö- 

muodonmuutoksessa säilyy siirtyvät henkilöyhtiön varat ja velat uuteen 

osakeyhtiöön ilman välittömiä tuloveroseuraamuksia eli varaukset eivät 

purkaudu eivätkä poistot palaudu. Identiteetin säilymisellä tarkoitetaan siis 

vaadittavan tasoista jatkuvuutta koskien niin tasearvoja, siirtyvän toimin
nan laatua108 kuin omistuspohjaakin. Jos yrityksen identtisyys katkeaa, on 

tästä seurauksena yrityksen verotuksellinen purkautuminen.109

Yhtiömuodon muuttaminen edellyttää yhtiömiesten, kommandiittiyhtiössä 

myös äänettömien yhtiömiesten, yksimielistä päätöstä, ellei yhtiösopimuk

sessa ole toisin sovittu (AKL 8:3.1). Päätöksen yhteydessä on tehtävä 

asiakirja, jossa hyväksytään OYL:n mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys ja

107Kilpi 1984 s. 195, Kilpi 1987 s. 209, joka toteaa yritysmuodon muu- 
tosopin taustalla olevan lähinnä tulolähdeopin ja liikkeen jatkuvuusperi- 
aatteen.

108Nykänen 1988 s. 29

109Geitel 1986 s. 58-
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jossa kerrotaan kunkin osakkeenomistajan nimi, kansalaisuus, kotipaikka 

ja postiosoite sekä kullekin tuleva osakkeiden määrä. Osakeyhtiöön ei 

voida yhtiömuodon muutosvaiheessa ottaa muita osakkeenomistajia kuin 

avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä.110 Uusien osakkaiden 

on tultava yhtiöön joko ennen muodonmuutosta tai osakeyhtiön perustami

sen jälkeen ostamalla osakkeita tai merkitsemällä osakkeita suunnatussa 

annissa. Kaikkien yhtiömiesten ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä osakkaiksi 

osakeyhtiöön, mutta yhtiön identiteetin säilymisen turvaamiseksi on 

ainakin yhden vastuunalaisen yhtiömiehen ryhdyttävä osakkaaksi osakeyh
tiöön.111 AKL ei siis aseta estettä sille, että äänettömästä yhtiömiehestä 

tulisi yhtiön pääosakas112. AKL 8:7:n mukaan yhtiömiehenä on oikeus erota 

yhtiöstä ja saada lunastus yhtiöosuudestaan, jos hän ei hyväksy yhtiömuo

don muutosta. Yhtiömuodon muutoksesta tehdään ilmoitus kaupparekiste

riin ja ilmoitukseen liitetään KHT- tai HTM-tilintarkastajan lausunto siitä, 

että yhtiön varat riittävät osakepääoman ja velkojen katteeksi (AKL 8:4.2). 

Henkilöyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi, kun yhtiömuodon muuttaminen on 

merkitty kaupparekisteriin (AKL 8:4.3).

6.2 Verotus yhtiömuodon muutosvuonna

AKL.ssa ei ole säännöksiä muutoshetkelle tehtävästä välitilinpäätöksestä 

tai muunkaan laskelman tekemisestä. Käytännössä kuitenkin muutoshetkel

le tai pikemminkin mahdollisimman lähelle sitä on ollut hyvä tehdä välitilin- 

päätös. Se on ollut olennainen oman pääoman määrän selvittämiseksi

110VeroH 1989, Wilhelmsson-Jääskinen 1988 s. 309 samoin Tikka- 
Nykänen 19:7 ja Järvenoja 1994 s. 38 vrt. Andersson-lkkala 1996 s. 430, 
jotka kirjoittavat, että ulkopuolisia osakkeenomistajia ei juuri tässä vai
heessa voitane ottaa.

111Tikka-Nykänen 19:7, Järvenoja 1994 s. 38. Verohallituksen ohjekir
jeessä 1989 sanotaan, että "äänettömästä yhtiömiehestä voi tulla osa
keyhtiön pääosakas, mutta lisäksi lienee ainakin yhden vastuunalaisen 
yhtiömiehen merkittävä osakeyhtiön osakkeita, jotta identtisyys säilyisi".

112Järvenoja 1994 s. 38, VeroH 1989
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varsinkin, jos taseen mukainen oman pääoman määrä on yritysmuodon 

muutoshetkellä ollut vähäinen tai jopa negatiivinen.113

Toimintamuodon muutoksia koskevaan TVL 24 §:ään lisätyssä uudessa 5 

momentissa säädetään kuitenkin nyt, että jos henkilöyhtiö muutetaan 

osakeyhtiöksi, henkilöyhtiön verovuoden katsotaan päättyvän osakeyhtiön 

merkitsemiseen kaupparekisteriin. Muutosvuoden verotus jakaantuu siten 

kahteen toisistaan erilliseen verotukseen. Muodonmuutosta edeltävältä 

ajalta yrityksen tulot verotetaan yhtiömiesten tulona, vaikka yrityksen 

tilikausi jatkuisikin muodonmuutosajankohdan yli. Muodonmuutoksen 

jälkeisen tilikauden osan tulot taas verotetaan osakeyhtiön tuloina. Yritys

ten verottaminen erillisinä ennen ja jälkeen muodonmuutoksen edellyttää, 

että henkilöyhtiö antaa veroilmoituksen osakeyhtiön kaupparekisteriin 

merkitsemiseen päättyvältä viimeiseltä verovuodeltaan. Veroilmoituksen 

tulee perustua muutosajankohdalle tehtyyn tilinpäätökseen.114

Yritysmuodon muutosvuoden verotuksen jakaminen kahteen itsenäiseen 

verotukseen edellyttää kaikkien tulojen ja menojen tarkkaa kohdistamista 

oikealle yritysmuodolle. Osa näistä eristä on henkilöyhtiön ja osa osakeyh

tiön verotukseen kuuluvia. Käytännössä tämä jakamispakko tulee korosta

maan jaksotussäännösten merkitystä verotuksessa. Jaksottamissäännös- 

ten soveltamisella on tärkeä merkitys etenkin tilanteessa, jossa osakeyh

tiötä edeltävän henkilöyhtiön tulo on suuri ja siihen kohdistuu ankara 

ansiotulojen verotus, kun taas osakeyhtiössä verokanta on 28 prosenttia.115

113Järvenoja 1994 s. 64. Laine 1995 s. 19 kirjoittavat, että muodon
muutoksen yhteydessä ei edellytetä välitilinpäätöksen laatimista, vaan 
tilintarkastajan on lausuntoaan varten tarkastettava henkilöyhtiö, sen 
varat, velat, kirjanpito ja asiakirjat. Käytännössä mielestäni tilintarkasta
jankin on ollut helpompi antaa lausuntonsa normaaleja jaksotusperiaat- 
teita noudattaen tehdyn välitilinpäätöksen perusteella.

114HE 105/1996 s. 7

115Tikka-Nykänen 19:13
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Verovuoden katkaiseminen muodonmuutokseen voisi ilman erityissäännök

siä johtaa siihen, että samasta omaisuudesta voitaisiin muodonmuutos- 

vuonna tehdä poistot kahteen kertaan116. TVL 24.2 §:ään on lisätty säännös, 

jonka mukaan osakeyhtiö saa toimintamuodon muutosvuonna vähentää 

sille siirtyneen käyttöomaisuuden hankintamenosta ja muista pitkävaikut

teisista menoista poistoina enintään määrät, jotka vastaavat verovuoden 

enimmäispoistoja vähennettynä siirtyvää toimintaa harjoittaneen verotuk

sessa verovuonna hyväksyttävien poistojen määrillä.

TVL 24 §:n uusia säännöksiä sovelletaan niihin toimintamuodonmuutok- 

siin, jotka ovat tapahtuneet 31.12.1996 jälkeen. Ennen vuoden 1997 alkua 

tehtyjä muodonmuutoksia käsitellään vanhojen säännösten mukaan, vaikka 

yrityksen tilikausi päättyisikin vasta vuonna 1997.

6.3 Negatiivinen oma pääoma yhtiömuodon muutoksessa

AKL 8:4.2:n mukaan henkilöyhtiötä osakeyhtiöksi muutettaessa on siirtyvi

en varojen riitettävä velan ja osakepääoman katteeksi. OYL 1:1.3:n mukaan 

osakepääoman on oltava vähintään 15.000 markkaa. 01.09.1997 voimaan 

tulevan osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain 1. luvun 1 §:n 2. mo

mentin mukaan yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 

50.000 markkaa. Saman lain siirtymäsäännösten 3. ja 10. kohtien mukaan 

yhtiön perustamiseen ja rekisteröimiseen sovelletaan tämän lain voimaan 

tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos perustamiskirja on allekirjoitettu 

ennen tämän lain voimaan tuloa. Tällöin uusi osakeyhtiö saa soveltaa 

minimiosakepääomaa koskevan vaatimuksen seitsemän vuoden siirty

mäsäännöstä. Tämä tarkoittanee sitä, että henkilöyhtiön muuttaminen 

osakeyhtiöksi 15.000 markan minimipääomalla on mahdollista vielä niin 

pitkään kuin yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä laadittava 

asiakirja on päivättävissä ennen uuden lain voimaan tuloa 1. syyskuuta

neViherkenttä 1997 s. 18
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1997 ja osakepääoman korottamiseen 15.000 markasta 50.000 markkaan jää 

näin seitsemän vuoden siirtymäaika.

Kun henkilöyhtiön oma pääoma taseen mukaan on negatiivinen, ei yhtiöllä 

tällöin ole sellaista kirjanpidollista omaa pääomaa, joka voitaisiin muuttaa 

osakeyhtiön osakepääomaksi. Oikeuskäytännössä (KHO 1988/838 ja KHO 

1991 В 508 selostettu myöhemmin kts. s. 70) on kuitenkin katsottu, että 

tällainen negatiivisen oman pääoman omaava henkilöyhtiö voidaan muut

taa osakeyhtiöksi, jos sen varat arvostettuina käypiin arvoihin ja vähennet

tynä sen veloilla yltävät vähintään minimiosakepääoman määrään.

Kun yhtiömuodon muuttamisesta tehtävään kaupparekisteri-ilmoitukseen 

liitetään auktorisoidun tilintarkastajan lausunto siirtyvien varojen riittävyy

destä velan ja osakepääoman katteeksi tarkoitetaan varojen tosiasiallista 

riittävyyttä, ei taseteknistä riittävyyttä. OYL 2:11.1:n alikurssikielto estää 

yhtiömuodon muutoksen tilanteessa, jossa varat eivät riitä velan ja osake

pääoman katteeksi. Jos yhtiön varat käypiin arvoihin arvostettuina tähän 

kuitenkin riittävät, on yhtiömuodon muutos siis mahdollinen.117 Jos muo

donmuutos yhtiöoikeudellisesti on mahdollinen, on se hyväksyttävä myös 

verotuksessa, koska TVL 24.1 §:n 5 kohta nimenomaisesti viittaa yhtiöoi

keudellisen muutoksen moitteettomuuteen118. Näin ollen henkilöyhtiön 

negatiivista omaa pääomaa ei enää voida automaattisesti käsitellä osakeyh

tiön lainasaamisena osakkailta, kuten aiemmin Verohallituksen ohjekirjee-

117Konkreettinen esimerkki siitä, että henkilöyhtiön yhtiömiehillä on 
ennen yhtiömuodon muutosta oikeus yksityisotoin tyhjentää henkilöyhtiö 
siltä osin kuin yhtiön varat ylittävät velat ja osakepääoman määrän on 
KVL:n lainvoimainen päätös 1994/95. Päätöksen hakemusselostuksesta 
voidaan päätellä, että yhtiömiehet aikoivat tyhjentää yhtiön ja jättää sinne 
vain sen verran varoja kuin AKL:ssa edellytetään. Näistä yksityisotoista 
ei myöskään muodostuisi peiteltyä osingonjakoa, koska ne oli tarkoitus 
suorittaa ennen yhtiömuodonmuutosta.

118Järvenoja 1994 s. 74
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seen119 perustuen katsottiin. 

Varallisuuden minimivaatimus on siten:

Varat käypiin arvoihin
arvostettuna - velat > minimiosakepääoma

Laskelmassa on syytä ottaa huomioon myös varauksiin sisältyvä lasken

nallinen verovelka. Mikäli yhtiöllä on kattamattomia tappioita voitaneen 

piilevä verovelka jättää laskelman ulkopuolelle.120 Huomioitava on myös, 

että tappioiden vähentämisoikeus saatetaan menettää yhtiömuodon muu

toksessa, mikäli yli puolet osuuksista vaihtaa omistajaa (TVL 122 §) ja 

tällöin verovelka on otettava huomioon.121

Elleivät varat käypiin arvoihin arvostettunakaan riitä yhtiömuodon muutta

miseen, voidaan oman pääoman negatiivisuuden aiheuttama ongelma 

pyrkiä ratkaisemaan jollakin seuraavana selostetuista tavoista.

6.4 Oman pääoman negatiivisuuden korjaamisvaihtoehdot

6.4.1 Lisäpääomansijoitus

Verotuksellisesti yksinkertaisinta olisi ratkaista negatiivisen oman pääoman 

aiheuttama vero-ongelma sijoittamalla yhtiöön lisäpääomaa. Lisäpääoman 

sijoituksen tulisi siten määrältään olla sen suuruinen, että se kattaa oman 

pääoman negatiivisuuden ja osakepääoman, jotta se mahdollistaisi yhtiö

119VeroH 1987

1Z0Andersson 1993 s .97

121Järvenoja 1994 s. 74
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muodon muutoksen. Lisäpääomansijoitus on ainoa vaihtoehto negatiivi

suuden kattamiseksi, mikäli yhtiön varallisuuden arvo ei käyvin arvoin 

laskettunakaan riitä velkojen ja osakepääoman katteeksi122. Käytännössä 

ongelmaksi muodostuu se, että yhtiömiehillä ei monestikaan ole tämän 

suuruisen lisäsijoituksen tekemiseen tarvittavia varoja. Tällöin lisäsijoituk

sen tekeminen edellyttää yhtiömiehen omaa lainanottoa. KVL on jul

kaisemattomassa ennakkotiedossaan 197/1993 katsonut, etteivät negatiivi

sen oman pääoman kattamiseksi otetun lainan korot ole tulonhankkimisve- 

lan korkoja. Lisäsijoituksen tekemiseksi otettu velka katsotaan siis kulutus

luotoksi, mikä vielä lisää lisäsijoituksen tekemisen aiheuttamaa taloudellis

ta rasitusta yhtiömiehelle, sillä tällöin lainan korot eivät ole hänen verotuk

sessaan vähennyskelpoisia. Ja kun lisäsijoitus pääomansijoituksena ei ole 

yhtiön veronalaista tuloa (EVL 6 § 2 kohta) ei se myöskään yhtiömiehen 

verotuksessa ole vähennyskelpoinen meno. Toisessa KVL:n julkaisematto

massa ennakkotiedossa 222/1993 velka on katsottu tulonhankkimisvelaksi 

siltä osin kuin sillä tehty lisäsijoitus on riittänyt yli negatiivisen oman 

pääoman.

Lisäsijoituksena yhtiöön voidaan tietysti sijoittaa myös muuta omaisuutta 

kuin rahaa. Tällöin ongelmaksi saattaa muodostua sijoitetun omaisuuden 

arvostaminen. Aiemmin verolainsäädännössä ei ollut kyseisistä sijoituksis

ta nimenomaisia säännöksiä. Perusteita arvostamiselle haettiin useista 

lakipykälistä123 mm. EVL 51 a §:n 3 momentista, jonka mukaan verovelvolli

sen yksityistaloudestaan elinkeinotoimintaansa siirtämien hyödykkeiden 

hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi 

hyödykkeen todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä. Selvänä pidettiin 

sitä, että siirretyt varat oli arvostettava osakkaan verotuksessa samaan 

arvoon kuin yhtiön verotuksessa (arvojatkuvuus).124

122Järvenoja 1994 s. 75

123EVL 51 a.3 §, EVL 51 b §,EVL 51 d §, TVL 26 § ja TVL 27 §.

124Mattila 1994 s. 513



66

Vanhaa oikeuskäytäntöä kuvaa KVL:n jo edellä mainittu julkaisematon 

ennakkotieto 222/1993, jossa osakkeina tapahtuva lisäsijoitus kommandiit

tiyhtiöön el ollut luovutus, jos luovutus tapahtui osakkeiden alkuperäiseen 

hankintamenoon (EVL 51 a §:n 3. mom.). Näin hinnoiteltu lisäsijoitus el 

realisoinut luovutusvoittoa eikä -tappiota. Mikäli hinnoittelu tapahtui 

muuhun arvoon kuin alkuperäiseen hankintamenoon, kyseessä oli luovutus 

joka realisoi joko luovutusvoiton tai -tappion125. Yhtiön kirjanpitoon tehtä

villä merkinnöillä osoitettiin lisäsijoituksen hinnoittelu. Ennakkotiedon 

mukainen tulkinta antoi verovelvolliselle laajan vaikutusmahdollisuuden 

apporttltyypplsten sijoitusten verotuksessa.126

EVL 51b.2 §:ään ja TVL 26.1 §:ään on nyt otettu127 oikeustilaa selventävät 

säännökset yhtymään sijoitettavan omaisuuden arvostamisesta. Säännös

ten mukaan kun yhtymän osakas sijoittaa omaisuutta tai oikeuksia yhty

mään, katsotaan omaisuuden tai oikeuden luovutushinnaksi todennäköinen 

luovutushinta sijoituksen ajankohtana. Yhtymän verotuksessa katsotaan 

hankintamenoksi sama määrä. Säännökset koskevat sekä yhtiötä perustet

taessa, että yhtiön toiminnan aikana yhtiöön tehtyjä sijoituksia.128 Uudet 

säännökset korostavat yhtymän erillisyyttä osakkaista tuloksenlaskentayk- 

slkkönä ja lopettavat epäselvyyden siitä, mitä arvostamistasoa näissä 

tilanteissa voidaan käyttää129. Lakitekstissä käytetyn todennäköisen luovu

tushinnan Viherkenttä on rinnastanut suoraan käypään arvoon.

Osakkaan verotuksessa arvostaminen vaikuttaa luovutusvoiton verotuk

seen ja yhtiöosuuden hankintamenon suuruuteen. Sijoitus yhtiöön realisoi

125Näln esimerkiksi KVL 1994/11

126Mattlla 1994 s. 513

127Lait 1109/1996 ja 1126/1996

128Tlkka-Nykänen 16:11

129Viherkenttä 1997 s. 19
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yhtymän osakkaan verotuksessa luovutusvoiton, jos sijoitettavan omaisuu

den poistamaton hankintameno on pienempi kuin todennäköinen luovu

tushinta. Sijoitus voi myös realisoida luovutustappion. Jos sijoitus tapah

tuu yritysmuodon muutoksena TVL 24 §:n mukaisesti, noudatetaan arvojen 

jatkuvuutta eikä luovutusvoittoverotus tule kysymykseen.130

Edellä mainitussa KVL:n julkaisemattomassa ennakkotiedossa 222/1993 

otettiin kantaa myös muihin mielenkiintoisiin kysymyksiin. Kun yhtiö 

välittömästi talletti lisäsijoituksena saamansa rahan pankkiin osakkaan 

pankista saaman lainan vakuudeksi, otettiin talletus huomioon yhtiön oman 

pääoman negatiivisuutta korjaavana eränä, mutta talletusta ei luettu yhtiön 

nettovarallisuuteen pääomatulo-osuutta laskettaessa. Yhtiömiehen henkilö

kohtaisen velan vakuudeksi tehdyn pitkäaikaisen sijoituksen ei katsottu 

kuuluvan yhtiön rahoitusomaisuuteen, eikä sitä siten otettu huomioon EVL- 

tulolähteen nettovarallisuuslaskelmassa. Koska talletus oli siis TVL-tuloläh- 

teen varoja, oli yhtiön talletuksesta saama korkotulokin TVL-tuloa. Päätös 

osoittaa negatiivisen oman pääoman laskennan tapahtuvan yhtiökohtaises

ti eikä tulolähdekohtaisesti.131

Omaa pääomaa voidaan myös kasvattaa tulorahoituksella, jättämällä 

voittovaroja yhtiöön, mutta monesti se on liian hidasta ja suuren negatiivi

suuden tapauksissa käytännössä mahdotonta.

6.4.2 Arvonkorotus

6.4.2.1 Edellytykset

Mikäli henkilöyhtiössä on käyttöomaisuutta, jonka käypä arvo ylittää sen 

kirjanpitoarvon, voidaan oman pääoman negatiivisuus korjata KPL:n 18

130Tikka-Nykänen 16:11

131 Mattila 1994 s. 513
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§ssä tarkoitetulla omaisuuden arvonkorotuksella. Arvonkorotuksen kohtei

na voivat olla vain käyttöomaisuuteen kuuluvat maa- tai vesialueet, raken

nukset, arvopaperit tai muut vastaavat hyödykkeet, joiden todennäköinen 

luovutushinta on tilinpäätöspäivänä olennaisesti ja pysyvästi alkuperäistä 

hankintamenoa suurempi. Arvonkorotus voi siis olla suuruudeltaan enin

tään todennäköisen luovutushinnan ja poistamattoman hankintamenon 

erotus. Omaisuuden todennäköisen myyntihinnan määrittelyssä huomioi

daan ulkopuolisilta saatavan mahdollisen myyntihinnan lisäksi omaisuuden 

tuloa tuottava arvo yritykselle jatkuvassa toiminnassa. Arvonnousun 

todentamisessa tulisi käyttää ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan 

arviota. Hyvänä perustana arvonkorotukselle on myös ulkopuolisen tahon 

antama sitova ostotarjous. Olennaisena arvonnousuna voitaneen pitää 

vähintään 20 prosentin arvonnousua alkuperäisestä hankintahinnasta. 

Arvonnousun pysyvyysvaatimuksella on haluttu estää tilapäisiin mark- 

kinahinnannousuihin perustuvat arvonkorotuskirjaukset. Pysyvyydellä ei 

kuitenkaan tarkoiteta lopullisuutta, vaan sitä, että arvonnousua arvioitaessa 

ei saa olla näkyvissä syitä, jotka viittaavat arvonkorotuksen osittaiseen- 

kaan perumiseen. Jos arvonkorotus myöhemmin osoittautuu aiheettomak
si, on se peruutettava.132

6.4.2.2 Hyväksyttävyys verotuskäytännössä

Verohallituksen antaman ohjeen133 mukaan henkilöyhtiön negatiivinen oma 

pääoma tuli yritysmuodon muutoksen yhteydessä katsoa yhtiön lainasaa

miseksi yhtiömiehinä ja yhtiömiesten tuli maksaa tästä velastaan korkoa 

yhtiölle.134 Verohallituksen silloinen kanta ei kuitenkaan ole enää perustel-

132Wiklund 1993 a s. 100-105

133VeroH 1987 s.10-11

134Keinonen on katsonut, että kommandiittiyhtiön muuttaminen osa
keyhtiöksi näyttää edellyttävän, että negatiivinen oma pääoma ja mini
miosakepääoma olisi katettava joko sijoittamalla yhtiöön uusia varoja tai 
päättämällä yhtiön tilikausi ja näyttämällä tulos, joka kattaa negatiivisen
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tu, sillä oikeuskäytännössä on katsottu, ettei osakeyhtiön ja sen osakkai

den välille muodostu velkasuhdetta, jos henkilöyhtiön varat riittävät AKL 

8:4.2:ssä tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon mukaan osakeyhtiön 

osakepääoman ja velan katteeksi. Henkilöyhtiön varojen ja velkojen suhdet

ta tulee siis arvostella omaisuuden käyvän arvon perusteella kuten seuraa- 

vista oikeustapauksista ilmenee:

KHO 1988/838:

Kommandiittiyhtiö on yhtiömiesten kokouksessa 1.12.1975 
päätetty muuttaa osakeyhtiöksi, mikä muutos oli merkitty kaup- 
parekisteriin 21.4.1976. Samassa kokouksessa rakennuksista on 
tehty arvonkorotus yhteensä 330.000 mk, mikä summa on 
kirjattu kummankin yhtiömiehen pääomatilille puoliksi kummal
lekin. Samalla on myös päätetty, että kumpikin yhtiömies nos
taa kassasta yksityisottona 200.000 mk. Yhtiömiesten pääomati
lit ovat negatiiviset. Verotarkastajat esittivät tarkastuskertomuk
sessaan, että po. 330.000 mk on katsottava velanannoksi yhtiö
miehille. Osakeyhtiön taseesta on siten puuttunut 330.000 mk:n 
osakassaatava, josta ei ole peritty korkoa. Perimättä jätetty 
korko oli katsottava peitellyksi osingonjaoksi. Lääninverolauta- 
kunta katsoi, ettei tarkastuskertomus anna aihetta verotustoi
menpiteisiin. Lääninoikeus totesi veronsaajien valituksesta, että 
arvonkorotussäännöstön tarkoitus ja hyvä kirjanpitotapa huomi
oon ottaen kommandiittiyhtiön olisi tullut säilyttää arvonkoro
tuksen vastaerä taseen vastattavissa. Sitä ei olisi siis voitu 
käyttää peittämään yhtiömiesten yksityisottoja siitäkään huoli
matta, että pääomatilien saldot olisivat muutoin muodostuneet 
huomattavan negatiivisiksi. Yhtiömiesten ei voida yritysmuodon 
muutoksen yhteydessä katsoa tarkoittaneen perustaa velkasuh
detta po. 330.000 markan osalta osakeyhtiön ja heidän välilleen, 
vaan siirto on ollut luonteeltaan pääoman palautusta. Komman
diittiyhtiön varat ovat myös tosiasiallisesti riittäneet velan ja 
osakepääoman katteeksi. Lääninoikeus katsoi, ettei myöskään

oman pääoman tai siirtämällä se osakaslainasaamiseksi taseen vastaa
viin. Mutta Keinonen myöntää myös, että saattaa olla mahdollista mene
tellä myös siten, että arvonkorotuksesta muodostetaan oma pääoma, 
joka riittää osakepääoman ja tappion sekä negatiivisen oman pääoman 
"peittämiseen", mutta tällöin on pidettävä huoli siitä, ettei viimeksi mai
nittuja eriä kateta arvonkorotuksella kommandiittiyhtiössä. Kun muutos 
osakeyhtiöksi on tapahtunut, voidaan osakepääomaa luonnollisesti ko
rottaa tekemällä arvonkorotus ja rahastoanti. Keinonen 1985 s. 390 alavii 
te 12.
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osakeyhtiön ja sen osakkaiden verotus voi myöhempinä vuosi
na perustua tällaisen velkasuhteen olettamiseen. Lääninoikeus 
hylkäsi veronsaajien valituksen. KHO: ei muutosta.

KHO 1991 В 508:

Kommandiittiyhtiön liikevaihto oli tilikaudella 1.1.-31.12.1989 
ollut 10.217.580 mk. Yhtiö oli tehnyt poistoja rakennuksista ja 
rakennelmista 64.745 mk sekä koneista ja kalustosta 309.846 
mk. Taseessa 31.12.1989 yhtiön rahoitusomaisuus oli ollut 
1.141.173 mk, vaihto-omaisuus 1.810.362 mk ja käyttöomaisuus 
4.444.144 mk, joten taseen loppusumma oli ollut 7.6665.680 mk. 
Vieras pääoma oli ollut 6.196.797 mk. Yhtiön käyttöomaisuudes
sa oli KPL 18 §:n perusteella suoritettu 2.500.000 mk:n suurui
nen arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava määrä oli merkitty 
arvonkorotuseräksi vastattaviin. Yhtiön oma pääoma oli ollut 
891.048 mk negatiivinen. Yhtiön tappio edelliseltä tilikaudelta oli 
ollut 645.450 mk ja voitto viimeiseltä tilikaudelta 505.382 mk. 
Kommandiittiyhtiö muutettiin osakeyhtiöksi siten, että arvonko
rotusrahastosta muodostettiin osakepääoma. AKL 4.2 §:ssä 
tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon mukaan kommandiittiyhti
ön varat riittivät yhtiön velan ja aiotun 100.000 mk:n suuruisen 
osakepääoman katteeksi. Näin ollen kommandiittiyhtiöllä olleen 
negatiivisen pääoman perusteella verotuksessa ei katsottu 
muodostuvan yhtiön ja osakkaiden välille velkasuhdet
ta eikä kommandiittiyhtiön negatiivista omaa pääomaa käsitelty 
osakeyhtiön lainasaamisena osakkailta.

Andersson kritisoi aluksi arvonkorotuksen käyttöä negatiivisen oman 

pääoman kattamiseksi, jos negatiivisuus oli syntynyt yksityisottojen 

johdosta. Hänen mielestään tällaisen hyväksyminen jättää suuren aukon 

verojärjestelmäämme, koska tällöin yksityisotot jäävät kokonaan verotta

matta. Hänen mielestään negatiivisuuden kattaminen arvonkorotuksella oli 

sekä KPL.n että OYL.n vastaista ja KHO.n ratkaisu 1991 В 508 lopputulok
seltaan virheellinen.135 Teoksessa Uusi elinkeinoverolainsäädäntö asiasta 

huomautetaan alaviitteessä maltillisemmin, että arvonkorotuksen käyttö 

negatiivisen oman pääoman ja osakepääoman katteeksi yritysmuodon 

muutoksen yhteydessä on siis oikeuskäytännön valossa sinänsä hyväksyt

tävää, mutta se ei kuitenkaan saisi vapauttaa henkilöyhtiön yhtiömiestä

135'Andersson 1993 s. 97



71

maksamasta osakeyhtiölle velkaansa, jos negatiivisuus johtuu yksi

tyisotoista.136

6.4.2.3 Kirjanpidollinen ja yhtiöoikeudellinen käsittely

Arvonkorotusta voidaankin pitää poikkeuksena KPL:n meno-tulo -teorian 

linjasta, koska arvonkorotus ei ole realisoitunutta tuloa. Tätä poikkeusta 

perustellaan mm. sillä, että näin voidaan antaa kuva omaisuuden hallussa

pidon tuottamasta tuloksesta137. Realisoitumattomana hallussapitovoittona 

arvonkorotus ei ole kirjanpidollisesti jakokelpoista, joten arvonkorotustililtä 

ei voida kirjata yhtiömiesten yksityisottoja.138 Kilan mukaan arvonkorotusta 

ei saa kirjata mitenkään tulosvaikutteisesti. Se on hyvän kirjanpitotavan 

vastaista. Jotta kirjanpidon erillään pito tehtävä toteutuisi, arvonkorotusta 

ei siis pidä kirjata voittovarojen tai sijoitetun pääoman kanssa samalle 

tilille. Arvonkorotusrahaston on oltava omana eränään oman pääoman 

tiliryhmän alla.139

OYL 11.4 §:n mukaan osakeyhtiössä arvonkorotus on aina merkittävä 

vastattaviin arvonkorotusrahastoon, joka on sidottua omaa pääomaa. 

Arvonkorotusrahastoa taas saa käyttää ainoastaan siirtoon osakepää

omaan rahastoannissa tai OYL 4:12.2:ssa tarkoitettuun siirtoon osakepää

omaan. On siis perusteltua katsoa, että arvonkorotus on myös henkilöyh

tiössä luonteeltaan sidottua omaa pääomaa eikä sitä voida kirjata vapaan 

oman pääoman pienennykseksi. Toisaalta koska arvonkorotus voidaan

136Andersson-lkkala 1996 s. 430 alaviite 6

137Wiklund 1993 a s. 100

138kuten ei myöskään tappioita, kuluja, osingonjakoa eikä osuuspää
oman korkoa (Kilal 979/351) eikä veroja (Kila 1974/18) eikä siirtää varara
hastoon, johon kirjattiin myös metsänhoitoyhdistyksen realisoituneita 
tuloja (Kila 1986/846).

139Matikkala-Kumpulainen 1993 s. 39-40
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muuttaa osakeyhtiössä tai henkilöyhtiötä osakeyhtiöksi muutettaessa 

osakepääomaksi rahastoannissa OYL:n 4:13 §:n mukaisesti, voidaan 

arvonkorotuksen muuttamisella osakepääomaksi eliminoida oman pää

oman negatiivisuus. Sen sijaan sillä ei voitane eliminoida vapaan oman 

pääoman negatiivisuutta. Muutos tilanteessa tämä olisi myös OYL:n 11:4 

§:n hengen vastaista.140 Järvenoja viittaa KHO:n ratkaisuihin 1988/838 ja 

1991 В 508 todeten, että tähän keinoon ei liity veroriskejä.141

Kun henkilöyhtiö on muutettu osakeyhtiöksi ja oman pääoman negatiivi

suus on korjattu arvonkorotuksella, joka on kirjattu sidottuun omaan 

pääomaan on osakeyhtiön vapaa oma pääoma miinuksella. Osakeyhtiössä 

voidaankin alkaa jakaa osinkoa vasta kun vapaan oman pääoman vajaus 

on katettu kertyneillä voittovaroilla (OYL 12:2 §). Arvonkorotukseen perus

tuvaa osakepääomaa voitaneen periaatteessa käyttää yhtiön omien osak

keiden lunastamiseen osakepääomaa alennettaessa. Kuitenkin OYL:n 6:4 

§:n mukaisesti rahastoannissa annettuja osakkeita saadaan lunastaa vasta 

kolmen vuoden kuluttua rahastoannin rekisteröimisestä. Näin on estetty 

arvonkorotusten käyttäminen rahastoantiin ja välittömästi sen jälkeen 

tapahtuvaan osakepääoman alentamiseen. Lisäksi on huomattava, että 

osakepääoman alentamista ei saa toimittaa, jos se johtaisi siihen, että 

yhtiön sidotulle omalle pääomalle ja alennetulle osakepääomalle ei jää 

täyttä katetta.142

6.4.3 Lainasaamiseksi kirjaaminen

Verohallituksen ohjekirjeessä negatiivinen oma pääoma on katsottu 

yritysmuodon muutoksen yhteydessä lainasaamiseksi osakkailta, ellei

140Matikkala 1993 s. 118

141 Järvenoja 1994 s. 75

142Matikkala 1993 s. 118-119 ja Matikkala-Kumpulainen 1993 s. 36
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negatiivisuutta kateta sijoittamalla yhtiöön uutta pääomaa.143 Oikeuskäytän

nössä on kuitenkin katsottu, ettei osakeyhtiön ja sen osakkaiden välille 

muodostu velkasuhdetta, jos henkilöyhtiön varat riittävät AKL 8:4.2:ssä 

tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon mukaan yhtiön velan ja osakepää

oman katteeksi.144 Näin ollen henkilöyhtiön negatiivista omaa pääomaa ei 

voida käsitellä sellaisena osakeyhtiön lainasaamisena, jonka perusteella 

korko voitaisiin VML 29 §:n nojalla lisätä yhtiön ja osakkeenomistajien 

tuloon.

Mutta entä jos henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma haluttaisiin nimen

omaan kirjata lainasaamiseksi yhtiömieheltä ja näin saada oman pääoman 

määrä positiiviseksi yhtiömuodon muutoksen yhteydessä. Tämän ratkaisu

mallin suhteen on esitetty epäilyjä siitä, onko se yhtiöoikeudellisesti ja 

kirjanpidollisesti edes sallittua. Huomattava on, että pelkkä kirjauksen 

tekeminen ei riitä, vaan toimenpiteen on myös vastattava asian taloudellis

ta luonnetta. Mikäli oman pääoman negatiivisuus on aiheutunut henkilöyh

tiön tappiollisesta toiminnasta, ei liene perusteltua katsoa sitä osakassaa- 

miseksi, vaan se siirtyy osakeyhtiön vapaan oman pääoman negatiivisuu
deksi.145

Jos tällainen velkasuhde yritysmuodon muutoksen yhteydessä kuitenkin 

vapaaehtoisesti muodostetaan, pidetään tätä yhtiön ja yhtiömiehen tah

donilmaisuna ja todellisena velkasuhteena. Tällainen lainasaaminen on 

kuitenkin OYL 12:7:n vastainen, mikäli osakeyhtiöllä ei ole vapaata omaa 

pääomaa, jonka puitteissa osakaslainoja vain voidaan antaa. Saman 

pykälän mukaan velallisen on myös asetettava velalleen hyväksyttävä 

vakuus. Vastoin OYL 12:7:ää annettu laina on osakeyhtiörikkomuksena 

rangaistava teko (OYL 16:9). Osakaslainalle on myös ryhdyttävä maksa-

143VeroH 1987 s.10-11

144kts. KHO 1991 В 508

145Wiklund 1993 b s. 27
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maan korkoa osakeyhtiöksi rekisteröimispäivästä lukien (KHO 1977 II 514) 

peitellyn osingonjaon välttämiseksi. Vaadittava korkoprosentti on vuodesta 

1993 alkaen Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköl

lä146. Lähtökohtana pidetään sitä, ettei VML 29 §:ää voida soveltaa ja OYL:n 

vastaista osakaslainaa katsoa peitellyksi osingonjaoksi pelkästään osa

keyhtiölain lainanantorajoitusten rikkomisen perusteella, koska nimen

omainen verottamiseen oikeuttava säännös puuttuu.147 Negatiivisen oman 

pääoman kirjaamiseen lainasaamiseksi yhtiömieheltä liittyy kuitenkin 

peitellyn osingonjaon vaara varsinkin silloin, jos osakaslainan saldo 

kasvaa vuosittain ja takaisinmaksutarkoituksen olemassaololle ei ole 

löydettävissä tukea148.

Tapauksessa KHO 1991 В 570 pidettiin osakaslainan pääomamäärää peitel

tynä osinkona, kun laina ylitti vapaan oman pääoman ja laskennalliset 

korot oli lisätty pääomaan, eikä selvitystä takaisinmaksutarkoituksesta 

ollut:

KHO 1991 В 570:

X Oy:n osakepääoma käsitti 20 osaketta, joista Y omisti 5 kpl ja 
hänen kolme alaikäistä lastaan kukin 5 kpl. Y oli saanut ilman 
vakuutta X Oy:ltä alunperin 200.000 mk:n osakaslainan 14 %:n 
vuotuisella korolla. Yhtiön vapaa oma pääoma oli taseessa
31.12.1985 ollut 53.093 mk. Osakaslainan pääoma yhtiön veroil
moituksen mukaan oli ollut 294.591 mk 31.12.1985, 294.596 mk
31.12.1986 ja samoin 294.596 mk 31.12.1987. Yhtiön korkotuot
toihin ja siirtosaamisiin oli merkitty tuon lainan 9 %:n korkokan
nan mukaan laskettuna korkona 8.048 mk verovuoden 1985, 
26.513 mk verovuoden 1986 ja samoin 26.513 mk verovuoden 
1987 tilinpäätöksissä. Kun asiassa ei ollut edes väitetty, että Y 
tai hänen puolisonsa kykenee maksamaan tuon lainan korkoi
neen, eikä asiakirjoista käynyt ilmi, että Y:n tarkoitus on mak
saa tuo laina korkoineen takaisin yhtiölle, LO katsoi, että ky

146VeroH 1993 s. 1

147Tikka-Nykänen 26:16, Keinonen 1981 s.182-, Voipio 1981 s. 36

148Järvenoja 1994 s. 76-77
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seistä 294.591 mk:n lainaa ei ollut pidettävä todellisena takaisin 
maksettavana lainana, vaan lainan määrää oli pidettävä Y:n 
saamana peiteltynä osinkona. KHO katsoi, ettei LO:n päätöstä 
ollut syytä muuttaa.

Jos henkilöyhtiön oman pääoman negatiivisuus on kirjattu lainasaamiseksi 

osakkaalta, el tätä kirjausta voida peruuttaa muutoksen yhteydessä 

kirjaamalla saaminen oman pääoman vähennykseksi.149 Tämä tulkitaan 

verotuksessa velan anteeksiannoksi, joka verotetaan peiteltynä osingonja

kona, kuten julkaisemattomassa KHO:n ratkaisussa 1993/2502, jota koski 

myös seuraavana selostettava KVL.n ennakkotieto:

KVL 38/1993:

Kommandiittiyhtiö oli muutettu osakeyhtiöksi vuonna 1989. 
Yhtiön oma pääoma oli yksityisottojen johdosta negatiivinen. 
Negatiivisuus oli kirjattu muutoksen yhteydessä lainasaamisek
si yhtiömieheltä. Saatavalle oli muodonmuutoksen jälkeen 
peritty korkoa, joka oli lisätty saatavan määrään. Jos saatava 
poistetaan kirjaamalla se oman pääoman vähennykseksi, ky
seessä on peitellyksi osingonjaoksi katsottava etuuden antami
nen osakkaalle.

Samoin KVL 48/1994 vaikka osakas oli varaton:

Osakeyhtiö A, joka harjoitti betonin ja betonituotteiden valmis
tusta ja myyntiä sekä soran myyntiä, oli antanut toimitusjohtaja
na toimineelle osakkaalleen X:lle lainan sijoitustoimintaa varten. 
Lainaa annettaessa el ollut noudatettu OYL 12:7 §:n säännök
siä. X oli ulosottoselvityksessä todettu varattomaksi. Mikäli A 
Oy katsoisi saatavan kokonaan tai osittain arvottomaksi ja 
tekisi kirjanpitoonsa lopullista arvonalenemista vastaavan 
menetyksen kulukirjauksen, el arvonalenemista, kun laina ei 
kuulunut yhtiön elinkeinotoimintaan, voitaisi pitää EVL 7 §:n ja 
17 §:n 2 kohdan mukaisena vähennyskelpoisena menona. 
Koska A Oy.n antama etuus ei ollut vastiketta toimitusjohtajan 
työpanoksesta yhtiössä, menetyksen kulukirjauksessa ei ollut 
kyse EPL:n tarkoittamasta palkan maksusta. Koska A Oy:n 
antama etuus oli osakas X:lle tullut suoritus, jota el oltu käsitel
ty palkkana yhtiön kirjanpidossa, menetyksen kulukirjausta oli 
pidettävä VerL 57.1 §:n mukaisena peiteltynä osingonjakona.

149Järvenoja 1994 s. 77
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Mikäli muodostettavalla osakeyhtiöllä on riittävästi vapaata omaa pääomaa 

ja osakeyhtiö saa lainalle osakkaalta hyväksyttävän vakuuden ennen 

muodon muutoksen päättämistä, ei siis ole mitään estettä lukea näitä 

osakassaamisia myös niiksi varoiksi, joilla yhtiön velka ja osakepääoma on 

katettava (KHT-vakuutus).150

6.4.4 Vapaan oman pääoman negatiivisuudeksi kirjaaminen

Neljäntenä vaihtoehtona on siirtää henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma 

yhtiömuodon muutoksen yhteydessä osakeyhtiön vapaan oman pääoman 

negatiivisuudeksi. Näin onkin tehtävä, ellei muita keinoja negatiivisuuden 

eliminoimiseksi ole käytetty, koska osakeyhtiössä ei voi olla kirjanpidolli- 

sestikaan yksityistiliä, ei positiivista eikä negatiivista151. OYL.n selvitysti- 

lasäännösten laukeaminen voidaan estää OYL 13:2.2:n mukaisella laske

malla, jossa taseen ulkopuolisella erällä osoitetaan oman pääoman riittä

vyys. Oman pääoman ja osakepääoman suhdetta laskettaessa laskelmassa 

siis lisätään omaan pääomaan taseen liitteessä tarkemmin selvitettävä erä, 

joka osoittaa omaisuuden todennäköisen arvon nousun. Tässä selvitystila- 

laskelmassa voidaan omaisuutta käsitellä laajemmin kuin varsinaista 

arvonkorotusta tehtäessä. Koneiden ja kaluston kohdalla voidaan käyttää 

todennäköisen luovutushinnan ylittävää hankintamenoista ja poistoista 

johdettua arvoa. Tämä mahdollisuus johtuu siitä, että myös selvitystilaa 

arvioitaessa lähdetään periaatteesta, että yrityksen toiminta jatkuu tulevai

suudessakin.152 Selvitystilan välttämiseksi yrityksellä on myös mahdolli

suus tehdä KPL 18 §:n mukainen omaisuuden arvonkorotus, mikäli yhtiöllä 

on arvonkorotuksen tekemisen edellytykset täyttävää käyttöomaisuutta, 

jonka todennäköinen luovutushinta on olennaisesti ja pysyvästi sen 

kirjanpitoarvoa korkeampi. Edellytysten näille taseen ulkopuoliselle erälle

150Koski 1988 s. 54

151Matikkala 1995 s. 11

162Leppiniemi 1993 s. 142-143



77

ja arvonkorotukselle on täytynyt olla olemassa jo yhtiömuotoa muutettaes

sa, jotta tilintarkastaja on voinut vakuuttaa yhtiön varojen riittävän velkojen 

ja osakepääoman katteeksi.153

Tähän vaihtoehtoon ei liity suuria verotuksellisia ongelmia, mutta osingon

jaon ja osakaslainojen antamisen tämän ratkaisumallin valinta estää, 

kunnes negatiivisuus on katettu verotetuilla varoilla154. Tämän ratkaisumal

lin käyttö on Järvenojan mukaan viime aikoina yleistynyt, mutta sitä 

voidaan arvostella samoin kuin arvonkorotuksen käyttöäkin siitä, että se 

mahdollistaa oman pääoman ylittävien yksityisottojen lopullisen verotto

muuden. Tässäkin vaihtoehdossa taloudellinen lopputulos on, että negatii

visuus tulee verotetuksi osakeyhtiön tulona. Osakkaat eivät voi käyttää 

hyväkseen yhtiön maksamia veroja, koska osingonjakomahdollisuutta 

vapaan oman pääoman puuttuessa ei ole155.

Vaikka tässä ratkaisumallissa osakeyhtiö maksaa henkilöyhtiön yhtiömies

ten yksityisotoista aiheutuneet verot, ei yhtiölle voida katsoa syntyvän 

osakkaalta olevaa saatavaa, josta voitaisiin verottaa peiteltynä osingonja

kona. Koska yhtiö ja osakas eivät ole esittäneet tahdonilmaisunaan, että 

negatiivisuus olisi saatavaa osakkaalta ja että se olisi annettu anteeksi 

siirtämällä negatiivisuus osakeyhtiön omaan pääomaan, ei tilannetta voida 

sellaisena pitää. KVL:n ennakkotiedon 38/1993 (selostettu edellä) mukainen 

lopputulos ei siis sovellu tähän tilanteeseen.156

Oikeuskäytäntö näyttää siis hyväksyvän verotuksessa kaikki edellä mainitut 

vaihtoehdot negatiivisen oman pääoman käsittelyssä henkilöyhtiötä

153Koski 1988 s. 53

154Mattila 1994 s. 515

155Järvenoja 1994 s. 78

156Järvenoja 1994 s. 78
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osakeyhtiöksi muutettaessa. Ratkaisulinja näyttää lähtevän saman oman 

pääoman käsitteen pohjalta kuin mitä Kila on lausunnossaan 834/1986 

sisällyttänyt omaan pääomaan. Taseen omaa pääomaa taas ei ole verotuk

sessa suoraviivaisesti tulkittu olemassa olevaksi omaksi pääomaksi, vaan 

oma pääoma on laskettu varojen käypien arvojen perusteella.
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7 UUTTA HENKILÖYHTIÖIDEN VEROTUKSEEN

7.1 Aitamalli

Vuoden 1993 verouudistuksen valmisteluissa oli esillä kaksi mallia henki

löyhtiöiden verotusaseman järjestämiseksi. Eroa malleissa oli verovelvollis- 

tason valinnassa ja vaihtoehtoina olivat joko osakasverotus tai itsenäinen 

verovelvollisuus. Laskentasubjektin valinnasta ei suomalaisessa verokes

kustelussa liene ollut epäselvyyttä, vaan siksi on aina valittu yhtiö.157 

Toteutettu osakasverotus merkitsi henkilöyhtiöiden verokohtelun lähenty

mistä yksityisten elinkeinonharjoittajien verotukseen, mikä on monissa 

yhtiöissä perusteltua. Toisena vaihtoehtona olisi ollut henkilöyhtiön 

erillinen verovelvollisuus, joka olisi merkinnyt henkilöyhtiöiden verotuksen 

lähentymistä osakeyhtiöiden verotukseen. Toinen vaihtoehtoisista malleista 

oli valittava, sillä pelkkien hyvien puolien poiminta kummastakin mallista 

ei ole mahdollista.158

Vaihtoehdossa, josta luovuttiin, olisi käyttöön otettu ns. aitamalli, jossa 

henkilöyhtiöiden verotus olisi pitkälti yhdenmukaistettu osakeyhtiöiden 

verotuksen kanssa. Aitamallia esitti asiantuntijatyöryhmä, jonka muistiossa 

henkilöyhtiöiden asemaa pohdittiin tavoitteena eri yritysmuotojen neutraali

suuden lisääminen. Aitamallin mukaisessa järjestelmässä henkilöyhtiöissä 

pidätettävään tuloon kohdistuisi yhteisöverokannan mukainen vero ja 

osakkaita verotettaisiin vain yhtiöstä nostetusta tulosta. Henkilöyhtiöihin ja 

niiden yhtiömiehiin sovellettaisiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmää, jossa 

yhtiön maksama vero hyvitettäisiin yhtiömiehen verotuksessa. Verovapaas

ti yhtiöstä voitaisiin siirtää yhtiömiehelle varoja ainoastaan pääomanpalau- 

tuksina. Tämä asettaisi kirjanpidolle sen vaatimuksen, että kirjanpidosta 

tulisi selvitä nostaako yhtiömies yhtiöön sijoitettua pääomaa vai voittoa tai

157Järvenoja 1993 s. 314

158Matikkala 1990 s. 284-
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ainakin verotuksessa tulisi ottaa käyttöön yhtiömieskohtainen sijoitetun 

pääoman seurantatili.159

Yhtiömiehen pääomansijoitukset ja kertyneet voittovarat ylittävistä yksi

tyisotoista syntynyt yhtiömieskohtainen negatiivinen pääoma lisätään 

nykyään yhtiöosuutta luovutettaessa luovutusvoittoon ja yhtiöosuuden 

hankintamenoksi katsotaan nolla markkaa. Aitamallissa ei työryhmän 

esityksen mukaan negatiivisen yksityistilin määrää lisättäisi yhtiöosuutta 

luovutettaessa luovutusvoittoon, koska yksityisotot olisivat tulleet jo 

kertaalleen verotetuiksi yhtiömiehen tulona. Ennen aitamalliin siirtymistä 

syntynyt negatiivinen pääoma sen sijaan lisättäisiin työryhmän mukaan 

yhtiöosuuden luovutusvoittoon siltä osin, kuin yhtiömies ei ole myöhem

min sijoittanut vastaavaa määrää yhtiöön. Negatiivinen oma pääoma 

aiheuttaisi myös vuosittaisessa tuloverotuksessa korkojen vähennysoikeu

den epäämistä elinkeinotoiminnan tulolähteessä määräajaksi. Vähennysoi

keuden rajoitus koskisi sitä osaa negatiivisuudesta kuin yhtiöön ei ole 

sijoitettu vastaavaa määrää.160 Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi 

onnistuisi aitamallissakin.161

Asiantuntijatyöryhmän ehdotuksesta aitamallin yksityiskohtia selvittämään 

asetettiin valtiovarainministeriössä työryhmä, joka kehitteli edellä kerrottuja 

aitamallin yksityiskohtia, mutta sen mietintö162 jätettiin julkistamatta. 

Aitamallivaihtoehdosta luovuttiin verouudistuksen jatkovalmisteluissa. 

Syynä oli valmisteluajan lyhyys sekä epäilyt järjestelmän soveltuvuudesta 

kaikentyyppisten henkilöyhtiöiden verotukseen. Aitamalli tarjoaa kuitenkin 

kiistattomia etuja yhtiöiden pääomarakenteen parantamiseksi. Hallituksen

159VM 1991:28 s. 70-

160VM 1992:6 s. 27-

161VM 1992:6 s. 22-

162VM 1992:6
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esityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on käynnistää jatkovalmiste

lu, jossa selvitetään mahdollisuudet vapaaehtoisen aitamallin käyttöönotol
le samalla kun yhtiömiesvähennys alkaa pienentyä verovuonna 1995163.

7.2 Laajennusrahastomalli

31.5.1996 luovutti Pienyritysten verotuksen uudistamistyöryhmä muistion

sa164 valtiovarainministeriölle. Työryhmän tehtävänä oli mm. laatia ehdo

tukset henkilöyhtiöiden ja mikäli mahdollista yksityisten elinkeinonharjoit

tajien verotuksen lähentämisestä osakeyhtiöiden verotukseen. Työryhmän 

oli erityisesti tehtävä ehdotukset säännöksiksi, joiden mukaan myös näissä 

yhtiömuodoissa voitaisiin pidättää voittoa yhtiöverokannan mukaisella 

verotuksella. Saadun toimeksiannon mukaan työryhmän oli ehdotuksia 

laadittaessa kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, etteivät verotuksen erot 

yrittäjien ja palkansaajien välillä muodostu laaja-alaisemmiksi kuin inves

tointien edistämiseksi oli tarpeen. Verotuksen uudistamispyrkimysten 

tarkoituksena oli parantaa henkilöyhtiöiden investointien tulorahoituksen 

edellytyksiä ja saattaa henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotus 

entistä tasapuolisemmaksi osakeyhtiöiden verotuksen kanssa. Vuonna 

1993 toteutetun pääomatulo- ja yritysverouudistuksen jälkeen eri yritys

muotojen verokohtelu ei ole ollut neutraalia. Nykyinen verojärjestelmä 

suosii osakeyhtiöitä, koska niissä osakas voi säädellä yrityksestä nostetun 

tulon omana tulonaan verottamisen ajankohdan päättämällä osingonjaon 

ajoituksesta. Henkilöyhtiöissä ei tätä mahdollisuutta ole. Yhtiön tulo 

verotetaan kokonaisuudessaan yhtiömiesten tulona täysin riippumatta siitä, 

nostaako yhtiömies voittovarat itselleen vai ei. Tämä epäneutraali verokoh

telu on aikaansaanut suuren yritysmuodon muutosbuumin: muista yritys

muodoista on siirrytty osakeyhtiömuotoon. Tämä on ollut verotuksellisesti

163HE 200/1992 s. 12

164VM 1996:7
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järkevää varsinkin niissä yrityksissä, jotka ovat olleet tuottoisia.165

Vaihtoehtoina edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi työryhmällä 

olivat mm. laajennusrahastomalli ja edellä jo esitelty aitamalli. Työryhmä 

päätyi ehdottamaan Kirjanpitotoimistojen liitossa tehtyä laajennusrahasto- 

mallia. Pienyritysten verotuksen uudistamistyöryhmän muistion mukaan 

laajennusrahastomallissa yritys saisi siirtää haluamansa osan elinkeinotoi

mintansa tuloksesta säästöön laajennusrahastoon. Laajennusrahastosiirto 

on nimenomaan termi, joka kuvaa voittovarojen jättämistä yritykseen. 

Henkilöyhtiö voisi tehdä laajennusrahastosiirron, jonka suuruus olisi 

enintään elinkeinotoiminnan verotettava tulo vähennettynä aikaisempien 

vuosien vahvistetuilla tappioilla ja äänettömien yhtiömiesten tulo-osuuksil

la.

Rahastoon jätettyjä voittovaroja verotettaisiin 28 prosentin verokannalla. 

Laajennusrahastosiirrosta määrätään verot yhtiömiehille heidän tulo- 

osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Yhtymästä ei siten tule verovelvollista. 

Laajennusrahastosiirtoon sisältyy myös siitä suoritettava vero. Laajennus- 

rahastosiirron tekeminen eli voittovarojen jättäminen yritykseen olisi 

vapaaehtoinen veroilmoituslomakkeella tehtävän vaatimuksen mukainen 

siirto. Laajennusrahasto ei siten olisi kirjanpitosidonnainen.

Koska uudistuksen tarkoituksena ei ole pienyritysten ja niiden omistajien 

verotuksen yleinen keventäminen vaan rahastosiirron tavoitteena on suoda 

pienyrityksille mahdollisuus säästää tulevia investointeja varten. Tämän 

varmistamiseksi laajennusrahastoon siirrettävän tulon määrä ei voisi ylittää 

yrityksen elinkeinotoiminnan tarkistettua nettovarallisuutta.166 Näin varmis

tettaisiin se, että yhtiöverokannan mukainen verotus kohdistuisi vain 

yrityksessä pidätettyyn määrään. Tarkistetulla nettovarallisuudellatarkoite-

165Järvenoja 1996 s. 26

166VM 1996:7 s. 17
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taan elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta vähennettynä yhtiömiehiltä 

olevilla saamisilla ja yhtiömiehen vakituisena asuntona käyttämällä yhtiön 

omistamalla asunnolla ja lisättynä varallisuusverosta vapailla elinkeinotoi

mintaan kuuluvilla varoilla.167 Koska rahastomalli edellyttää nettovarallisuu- 

den luotettavaa selvittämistä, yrityksen olisi pidettävä kahdenkertaista 

kirjanpitoa.168

Rahastoa ei ole tarkoitettu yrityksille, joilla ei ole huomattavia investointi

tarpeita ja joiden tulonmuodostus perustuu lähinnä yrittäjän henkilökohtai

seen tulonmuodostukseen. Laajennusrahastosiirtoon olisikin pääsääntöi

sesti oikeus yrityksillä, jotka ovat viimeisten viiden vuoden aikana hankki

neet kuluvaa käyttöomaisuutta yhteensä vähintään 100.000 markalla. 

Tällaisena omaisuutena ei pidettäisi käyttöomaisuutta, jonka käyttöaika on 

enintään kolme vuotta ja joka on poistettu kerralla jo hankintavuonna. 

Käyttöomaisuuden on oltava yksinomaan ja välittömästi elinkeinotoiminnan 

käytössä, jolloin esimerkiksi henkilöautot yleensä jäävät ulkopuolelle. 

Aloittavilla yrityksillä vaatimukset olisivat osin lievemmät. Ne saisivat 

tehdä rahastosiirron, jos ne esittävät riittävän selvityksen siitä, että yrityk

sen on viiden ensimmäisen vuoden aikana hankittava sellainen käyttöomai

suus, jonka olemassaolo muilla yrityksillä oikeuttaa laajennusrahastosiir

toon. Jos yritys ei ole tänä aikana hankkinut riittävästi kuluvaa käyttöomai
suutta, rahasto purkautuu viidentenä verovuonna.169

Laajennusrahasto purkautuisi 1) elinkeinotoiminnan loppuessa 2) jos uusi 

yritys ei ole viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkinut yhteensä 

vähintään 100.000 markalla kuluvaa käyttöomaisuutta 3) jos henkilöyhtiön 

vastuunalaiseksi yhtiömieheksi tulee muu kuin luonnollinen henkilö tai 

kuolinpesä ja 4) nettovarallisuuden pienentyessä. Nettovarallisuuden

167VM 1996:7 s. 23-

168VM 1996:7 s. 5

169VM 1996:7 s. 10-
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pienentyminen voi johtua joko tilikauden voittoa suuremmista yksityisotois

ta taikka tappioista. Voittovarojen nostaminen yksityistalouteen aiheuttaisi 

rahaston purkautumista. Purkautuva määrä verotettaisiin samalla tavoin 

kuin osakeyhtiön osakkaan osinkotulo jakamalla se pääoma- ja ansiotu

loon. Rahastoon siirretystä tulosta maksettu vero hyvitettäisiin elinkeinon

harjoittajalle tai yhtymän osakkaalle maksuun pantavista veroista laajen- 

nusrahastoa purettaessa. Rahastoon siirrettyä tuloa verotettaisiin siis 

normaalilla tavalla yrittäjän tulona vasta laajennusrahastoa purettaessa.

Laajennusrahasto ei purkaudu yritysmuodon muutoksissa eikä sulautumi

sissa. Koska laajennusrahasto ei ole kirjanpitosidonnainen eikä osakeyh

tiössä voi olla laajennusrahastoa, se ei purkautuisi eikä siirtyisi osakeyhti

öön yritysmuodon muutoksen yhteydessä.

Yhtiöosuuden luovutuksessa osakkaan osuutta vastaava määrä rahastosta 

lisätään luovutusvoittoon ja yhtymän laajennusrahastoa pienennetään 

vastaavalla määrällä.

Laajennusrahastosiirron tekeminen edellyttää positiivista elinkeinotoimin

nan nettovarallisuutta. Varsin suurella osalla yrityksiä on kuitenkin negatii

vinen nettovarallisuus, jolloin ne eivät pääse mukaan uuteen järjestelmään 

säästämään voittovaroja yhteisöverokannalla yritykseen. Työryhmä esitti 

tämän vuoksi sellaisten omistajayrittäjien, joiden yritysten negatiivinen 

oma pääoma on negatiivinen, korkovähennysoikeutta laajennettavaksi 

väliaikaisesti yritysten pääomarakenteiden vahvistamiseksi. Ehdotuksen 

mukaan henkilöyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehenä olisi oikeus vuosina 

1997-2001 vähentää pääomatulostaan tulonhankkimisvelan korkoina korot 

1.1.1997 tai sen jälkeen otetusta velasta, joka on sijoitettu yritykseen 

kattamaan EVL 18.2 §:ssä tarkoitettua negatiivisen oman pääoman jäännös

tä. Velan olisi siis oltava 1.1.1997 tai sen jälkeen otettu velka. Sitä aikai

semmin nostettu velka ei oikeuttaisi tähän laajempaan vähennysoikeuteen. 

Oikeuskäytännön mukaan negatiivisuuden kattamiseksi otetun velan korot
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ovat vähennyskelvottomia kulutusluoton korkoja.

7.3 Mallien vertailua

Perusero aitamallin ja laajennusrahastomallin välillä on yksityisottojen 

verotuksen ajankohta. Aitamallissa yksityisotto olisi välittömästi saajalle 

veronalainen. Rahastomallissa yksityisoton veroseuraamukset lykkääntyisi

vät ajankohtaan, jolloin yrityksen varallisuus pienenee esimerkiksi sen 

vuoksi, että yksityisotto ylittää tilikauden voiton. Aitamallin mukaista 

yksityisottojen täysimääräistä veronalaisuutta pidettiin myös ankarana. 

Yksityisottojen tulemisen veronalaisiksi arveltiin myös johtavan henkilöyh

tiöiden tyhjentämiseen ennen uudistusta. Pääoma verouudistuksen tavoite 

oli kuitenkin päinvastainen: yritysten rahoitusrakenteen parantaminen. 

Rahastomalli voi aitamallia paremmin kannustaa yrityksiä säästämään 

investointeihin, sillä rahaston enimmäismäärä olisi riippuvainen yrityksen 

nettovarallisuudesta.



86

8 YHTEENVETO

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet seikat. Näitä ovat mm. osakas- 

pohjan laajuus, toiminnan laajuus, vastuukysymykset, rahoituksen saata

vuus, verotus ja yhtiöoikeudelliset erot käytännössä. Henkilöyhtiöiden 

suosio on perustunut nimenomaan niiden yksinkertaisuuteen ja joustavuu

teen käytännössä. Henkilöyhtiö voidaan perustaa ilman pääomaa. Henki

löyhtiön perustaminen on muutenkin helppoa: tehdään yhtiösopimus ja 

kaupparekisteri-ilmoitus. Henkilöyhtiön hallinto on helppo järjestää ja 

sopimuksella muutettavissa milloin vain. Henkilöyhtiön purkaminen on 

yksinkertaista samoin sen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta 

koskevat säännökset ovat yksinkertaisia. Ja ennen kaikkea: henkilöyhtiön 

voitonjakoa ja oman pääoman käyttöä ei ole laissa rajoitettu kuten osa

keyhtiöissä. Henkilöyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä on mahdollisuus 

ilman yhtiöoikeudellisia rajoituksia nostaa yhtiöstä yhtiöön sijoittamansa 

panos, yhtiöön kertyneet voittovarat ja jopa äänettömän yhtiömiehen panos 

(tosin yhtiösopimuksessa voidaan yhtiömies velvoittaa säilyttämään 

panoksensa yhtiössä ja voittovarojen jakokin voi olla yhtiömiesten sopi

muksella rajoitettua). Äänetön yhtiömies saa kuitenkin nostaa panoksensa 

vasta kommandiittiyhtiöstä erotessaan. Tämä henkilöyhtiön varojen rajoit

tamaton nosto-oikeus onkin usein johtanut siihen, että henkilöyhtiön oma 

pääoma on kääntynyt negatiiviseksi.

Vaikka henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma on yhtiöoikeudellisesti 

sallittua, aiheuttaa se monia verotuksellisia ongelmia. Aiemmin henkilöyhti

ön negatiivisen oman pääoman kohtelu verotuksessa perustui oikeus- ja 

verotuskäytäntöön. Nyt henkilöyhtiön negatiivisen oman pääoman verotus- 

kohtelu on jo tarkasti säädeltyä. Säädökset perustuvat osittain vanhaan 

oikeuskäytäntöön.

Henkilöyhtiön velkojen korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan, jos sen oma 

pääoma on yhtiömiesten ylisuurten yksityisottojen vuoksi muodostunut ne
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gatiiviseksi. Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, 

joka vastaa henkilöyhtiöstä eri vuosina nostettujen yksityisottojen johdosta 

syntynyttä negatiivisen oman pääoman oikaistua jäännöstä kerrottuna 

korkoprosentilla, jonka suuruus on Suomen Pankin peruskorko lisättynä 

yhdellä prosenttiyksiköllä. Oikaistu negatiivinen oma pääoma lasketaan 

siten, että verovuoden taseen osoittamasta negatiivisesta omasta pää

omasta vähennetään tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja 

ja siihen lisätään omaan pääomaan kirjatut arvonkorotukset ja komman

diittiyhtiössä äänettömien yhtiömiesten panokset. Vähennyskelvottomien 

korkokulujen määrä voi olla korkeintaan tuloslaskemaan merkittyjen 

korkokulujen suuruinen ts. jos korkokuluja ei ole, ei negatiivisen oman 

pääoman perusteella voida mitään oikaisuakaan tehdä. Negatiivisen oman 

pääoman määrään voidaan vaikuttaa mm. kirjaamalla yhtiömiehen yksi

tyisottoja osakaslainoiksi. Tosin osakaslainaksi kirjaamisen tulee vastata 

asian oikeata luonnetta, pelkkä kirjaaminen ei riitä. Mikäli taas negatiivinen 

oma pääoma on aiheutunut tappioista, jotka johtuvat palkan maksamisesta 

yhtiömiehelle, ei henkilöyhtiön korkojen vähennysoikeuteen voida puuttua. 

Kun henkilöyhtiön muutetaan osakeyhtiöksi, verotetaan yhtiötä henkilöyh

tiönä osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemiseen asti. Tämä tarkoittaa 

myös korkojen vähennysoikeutta rajoittavan säännöksen soveltumista 

henkilöyhtiön viimeisen verovuoden loppuun saakka. Myöskään yhtiö

osuuden luovutus ei enää katkaise negatiivisen oman pääoman korkojen 

vähennysoikeutta rajoittavaa vaikutusta.

Kun osa henkilöyhtiön lainojen koroista jätetään hyväksymättä vähennys

kelpoisiksi yksityisotoista aiheutuvan oman pääoman negatiivisuuden 

vuoksi, katsotaan osan lainoista kohdistuvan muuhun kuin elinkeinotoimin

taan. Tämä oikaistua negatiivista omaa pääomaa vastaava määrä veloista 

jätetään elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta laskettaessa vähentämättä 

varoista. Toimenpiteen seurauksena yhtiön nettovarallisuus siis kasvaa.

Lainan sivukulujen ja valuuttalainasta aiheutuvien kurssitappioiden vähen-
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nyskelpoisuus tulee uuden käytännön mukaan ratkaista lainakohtaisesti. 

Kulut voidaan jättää vähentämättä vain ellei yhtiö esitä luotettavaa selvitys

tä lainan käyttötarkoituksesta ja jos valuuttalainan tai muun lainan nosto- 

vuonna on tehty voittovarat tai tilikauden voiton ylittävät yksityisotot.

Negatiivisen oman pääoman uusi laskemistapa kiristää elinkeinotoiminnan 

verotusta kun negatiivisuutta pienentävinä erinä ei voida enää ottaa 

huomioon varauksia ja tilikauden poistoja. Toisaalta hyvää on se, että nyt 

negatiivisen oman pääoman laskentatapa on yhtenäinen luovutusvoittove- 

rotuksessa noudatettavan laskentakaavan kanssa. Henkilöyhtiön yhtiö

osuutta luovutettaessa yhtiömiehen luovutusvoittoon lisätään määrä, jolla 

yhtiömiehen yksityisotot ovat ylittäneet hänen vuotuisten voitto-osuuksien

sa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismäärän. Aikaisempaan käytän

töön verrattuna on se olennainen ero, että lisäys tehdään luovutusvoittoon, 

eikä luovutushintaan. Näin ollen hankintameno-olettama ei nyt lainkaan 

pienennä tehtävää lisäystä. Lisäyksen tekeminen ei edellytä yhtiön oman 

pääoman negatiivisuutta, vaan lisäyksen tekeminen ratkaistaan yhtiömies- 

kohtaisesti.

Negatiivisen oman pääoman omaava henkilöyhtiö voidaan muuttaa osa

keyhtiöksi mikäli sen varat käypiin arvoihin arvostettuna ja veloilla vähen

nettynä riittävät vaadittavan minimiosakepääomaan. Auktorisoidun tilintar

kastajan lausunto varojen riittävyydestä liitetään kaupparekisteri-ilmoituk

sen liitteeksi todistamaan varojen tosiasiallista riittävyyttä. Elleivät varat 

käypiin arvoihin arvostettunakaan riitä yhtiömuodon muuttamiseen, voi

daan oman pääoman negatiivisuuden aiheuttama ongelma pyrkiä ratkaise

maan jollakin seuraavista tavoista: Verotuksellisesti yksinkertaisinta olisi 

ratkaista negatiivisen oman pääoman ongelma sijoittamalla yhtiöön lisää 

pääomaa. Mikäli yhtiössä on käyttöomaisuutta, jonka käypä arvo ylittää sen 

kirjanpitoarvon voidaan tehdä käyttöomaisuuden arvonkorotus. Negatiivi

nen oma pääoma voidaan myös pyrkiä poistamaan kirjaamalla se lai

nasaamiseksi osakkailta. Vaikka tällainen lainasaaminen on vapaan oman
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pääoman puutteessa osakeyhtiölain vastainen, ei sitä kuitenkaan nimen

omaisen verottamiseen oikeuttavan säännöksen puuttuessa voida katsoa 

peitellyksi osingonjaoksi. Vaara kuitenkin piilee, mikäli osakaslainan saldo 

kasvaa vuosittain ja takaisinmaksutarkoituksen olemassaololle ei ole 

löydettävissä tukea. Henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma voidaan 

yritysmuodon muutoksen yhteydessä myös kirjata osakeyhtiön vapaan 

oman pääoman negatiivisuudeksi. Ja näin onkin tehtävä, ellei muita keinoja 

negatiivisuuden eliminoimiseksi ole käytetty, sillä osakeyhtiössä ei voi 

kirjanpidollisestikaan olla yksityistiliä. Omaa pääomaa voidaan myös 

kasvattaa tulorahoituksella ennen yritysmuodn muutosta, jättämällä 

voittovaroja yhtiöön, mutta monesti se on liian hidasta ja suuren negatiivi

suuden tapauksissa käytännössä mahdotonta.

Yritysmuotoa valittaessa on tuloverotus usein ratkaisevaa. Henkilöyhtiöi

den verotus muuttui vuonna 1993, kun siirryttiin verottamaan yrityksen 

tulos kokonaan yhtiömiesten tulona. Ero osakeyhtiöiden verotukseen 

jyrkkeni kun yhteisöverokanta samalla aleni merkittävästi. Tällä hetkellä 

osakeyhtiöön on mahdollista kerätä varoja 28 prosentin verokannalla; jako 

pääoma- ja ansiotuloksi tapahtuu omistajien verotuksessa vasta kun 

voittoa jaetaan osinkona. Laajennusrahastomallia on esitetty lähentämään 

henkilöyhtiöiden verotusta osakeyhtiöiden verotukseen. Malli mahdollistaisi 

voittovarojen jättämisen henkilöyhtiöön 28 prosentin verokannalla. Toistai

seksi laajennusrahastomallista on kuitenkin luovuttu kuten aiemmin 

esitetystä aitamallistakin ja henkilöyhtiöiden verotusta pyritään keventä

mään muilla keinoilla.



OIKEUSTAPAUKSET

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut:

1977 II 514

1978 II 578

1979 II 588

1979 II 602

1980 II 566 

1980 II 577 

1980 II 613 

1980/25453 

1982/143

1984 II 581 

1984/2984

1985 II 534 

1985 II 583

1985 II 591

1986 II 557

1987 В 519 

1987/2484

1988 В 518

1988 В 560 

1988/838

1989 В 529 

1989 В 530 

1989 В 531 

1990/4442 

1991 В 508 

1991 В 570 

1991/1383 

1991/3440 

1992/1747

32,74

50

14,51

35

6

50 

6

51 

6

50

8

38 

49 

35 

9

39

13,14,55

8,9,12

55

22.63.69.72 

57

15

16 

39

63.70.72.73 

74

56 

13 

31



1993/2502 75
1993/2842 34

1994 В 529 48

1996/2587 41

1996/3160 40

1996/3734 47

Keskusverolautakunnan ennakkotiedot:

1972/108 50
1978/748 49

1987/39 39

1990/466 39
1991/111 39

1993/38 75,77
1993/197 65

1993/222 65,66,67

1994/11 66
1994/48 75

1994/95 32,63

1994/178 32
1994/185 48

1994/203 54



LÄHTEET

Andersson, Edward

Andersson, Edward - 
Ikkala, Jarmo

Geitel, Juhani

Ikkala, Jarmo

Järvenoja, Markku

Keinonen, Markku

Kilpi, Lassi

Den privat- och skatterättsliga bedömningen av 
bolagsmans i öppet bolag överstora privatuttag. JFT 
1993 s. 87-99

Pääomatulon verotus. 2. uusitettu painos. 
Lakimiesliiton Kustannus. Jyväskylä 1994

Elinkeinoverolainsäädännön kommentaari. 5 uudistettu 
painos. Lakimiesliiton kustannus. Jyväskylä 1996

Yritysmuodon muutos tuloverotuksessa. Yritysmuodon 
muutokset. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen 
julkaisusarja n:o 43. Vammala 1986 s. 57-65

Oikeuskäytäntöä verouudistuksen jälkeen. 
Tilinpäättäjän päivä 42/1993.

Henkilöyhtiöt verotuksessa. Lakimiesliiton kustannus. 
Tampere 1992. (Järvenoja 1992 a)

Käytännön vero-ongelmat henkilöyhtiöissä. 
Henkilöyhtiöiden muuttuva verotus.
Lakimiesliiton koulutus Helsinki 19.11.1992 
(Järvenoja 1992 b)

Henkilöyhtiöt verotuksessa. 2.uudistettu painos. 
Lakimiesliiton kustannus. Tampere 1993.

Kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi. Lakimiesliiton 
kustannus. Helsinki 1994

Pienyritysten uusi veromalli. Tilisanomat 4/1996 
s. 26-31

Osakeyhtiölain osakaslainoja koskevat säännökset 
verotuslain 57 §:n kannalta. Verotus 3/1981 
s. 174-190

Sudenkuopista yritysmuodon muutoksissa erityisesti 
harvainyhtiöissä. DL 1985 s. 382-431

Omaisuuden siirto elinkeinotulolähteestä lähinnä 
oikeuskäytännön valossa. Verotus 1984 s. 188-200

KHO:n oikeuskäytäntöä tulo- ja varallisuusverotuksen 
piiristä vuonna 1984. DL 1985 s. 10-48



KHO:n oikeuskäytäntöä tulo- ja varallisuusverotuksen 
piiristä vuonna 1986. DL 1987 s. 195-232

Koski, Pauli Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi. Tilisanomat 
1/1988 s. 50-54

Kukkonen, Anneli Henkilöyhtiön oma pääoma ja verotus. Verotus 3/1985 
s. 182-191

Laine, Seppo Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi. Tilisanomat 
1/1995 s. 19-22

Leppiniemi, Jarmo Liikekirjanpito, WSOY (jatkuvatäydenteinen)

Rahoitus. Juva 1993

Linnakangas, Esko KHO:n oikeustapausselostuksia. Verotus 2/1997 
s. 217-220

Matikkala, Timo Yhtymäverotuksen malleista. Tutkimus yhtymien 
tuloverotuksen malleista silmällä pitäen erityisesti 
henkilöyhtiöitä ja kiinteistöyhtymiä. Helsingin 
Kauppakorkeakoulun julkaisuja B-105, 1990.

Henkilöyhtiön verotus. Widenius, Sederholm & Someri 
Oy Ab eli Wideri 1993.

Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi verotuksen 
kannalta. Esitelmä 1995

Matikkala, Timo - 
Kumpulainen, Vesa

Yritysmuodon muuttaminen. Yritysmuodon 
muuttaminen ja verotus. Helsingin Kauppakamarin 
koulutustilaisuus 28.10.1993

Mattila, Pauli K. Yrityskaupan veronäkökohtia III. Verotus 3/1986 s. 
233-250

Negatiivisesta omasta pääomasta henkilöyhtiöissä. 
Verotus 1/1993 s. 81-87

Negatiivisen oman pääoman ja sen korjaamisen vero- 
ongelmista. Verotus 5/1994 s. 510-516

Niskakangas, Heikki Uusien verosäännösten tulkinta oikeuskäytännön 
valossa. Kirjanpitotoimistojen liitto ry:n Tili-ja 
veropäivät 17.-18.1.1994

Nykänen, Matti Yksityisliikkeiden ja henkilöyhtiöiden sulautuminen l-ll. 
Tilisanomat 4/1988 s. 29-30 ja 5/1988 s. 30-33



Penttilä, Seppo Korkojen vähennysoikeudesta henkilöyhtiöiden 
verotuksessa. Tilisanomat 6/1985 s. 23-29

Yrityksen omistajan tuloverotus. 1997

Puronen, Pertti - 
Manninen, Heikki - 
Nousiainen, Kari

Eräitä näkökohtia henkilöyhtiöiden verotuksessa. 
Tilisanomat 4/1985 s. 29-31 ja 42

Rehbinder, Maria Yritysmuotojen muuttuva verotus. Verotus 1/1993 s. 
60-69

Saarinen, Juhani Eräitä näkökohtia negatiivisesta omasta pääomasta. 
Verotus 1/1988 s. 65-71

Tikka, Kari S. Veron kiertämistä ehkäisevä yleislauseke 
verosuunnittelun mahdollisuuksia rajaavana tekijänä. 
Verosuunnittelun tehtävät ja vaihtoehdot. Vammala 
1983

Tikka, Kari S. - 
Nykänen, Olli

Yritysverotus l-ll WSOY (jatkuvatäydenteinen)

Tuominen, Esko - 
Linnakangas, Esko

Verosuunnittelu ja yritysverotus. WSOY Porvoo 1995

Viherkenttä, Timo Pienten ja keskisuurten yritysten verotuksen 
uudistukset. Verotus 1/1997 s. 15-21

Voipio, Jaakko Osakeyhtiölakiin perustuvat osingonjaon rajoitukset ja 
verotus. Vero-opintopäivät 1981 s. 17-36

Henkilöyhteisön negatiivinen oma pääoma.
Tilisanomat 2/1986 s. 26-30 + 36

Wiklund, Raimo Arvonkorotus. Kirjanpitolaki käytännössä. Toimittanut 
Risto Hakkala. Juva 1993 s. 100-111 (Wiklund 1993 a)

Ongelmia muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi. 
Tilisanomat 3/1993 s. 24-27 (Wiklund 1993 b)

Wilhelmsson, Thomas - Avoimet yhtiöt ja Kommandiittiyhtiöt. Lakimiesliiton
Jääskinen, Niilo Kustannus. Jyväskylä 1988

Hallituksen esitykset:

HE 6/1987 vp. Eduskunnalle laiksi avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä 
sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 200/1992 vp. Eduskunnalle tuloverolaiksi sekä laiksi eräiden



yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 
annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

HE 203/1992 vp. Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamista
annetun lain ja konserniavustuksesta verotuksessa 
annetun lain muuttamiseksi

HE 105/1996 vp. Eduskunnalle tuloverolain muuttamisesta pienyritysten
verotuksen säännösten muuttamiseksi

Kirjanpitolautakunnan lausunnot:

18 / 02.09.1974 
131 / 12.01.1976 
351 / 08.06.1979 
382 / 29.10.1979 
834 / 07.04.1986 
846 / 02.06.1986

Valtionvarainministeriön työryhmämuistiot:

VM 1991:28 Pääomatulojen verotuksen ja yritysverotuksen
kehittämislinjat. Asiantuntijatyöryhmän muistio

VM 1992:6 Henkilöyhtiöiden verotustyöryhmän muistio

VM 1996:7 Pienyritysten verotuksen uudistamistyöryhmän muistio

Verohallituksen ohjekirjeet:

29.6.1987 Dnro 6003/41/87 Negatiivinen oma pääoma (VeroH 1987)
5.10.1988 Dnro 9417/41/88 Negatiivinen oma Pääoma
26.6.1989 Dnro 5540/41/89 Toimintamuodon muutoksista 
18.4.1994 Dnro 3520/345/94 Negatiivinen oma pääoma

Verohallituksen verotiedotteet:

Verotiedote 4/1993 Verohallituksen julkaisu 623 IV Osakkaan ja yhtiön välisten 
rahoitusjärjestelyjen korko

Verotiedote 2/7.2.1997

Verohallituksen elinkeinoverotilastot


