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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena oli ensin selvittää syitä konsernimuodossa toimi
miselle sen jälkeen konserniverotuksen nykytila suomessa ja tämän jäl
keen konserniverotukseen liittyvä liikkumavara eri verosuunnittelutilanteis-

sa.

LÄHDEAINEISTO JA SEN KÄSITTELY

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu suomalaisesta vero- 
oikeudellisesta, yhtiöoikeudellisesta ja kirjanpitoon liittyvästä kirjallisuu- 
desta, joiden lisäksi tietoa on haettu myös alaan liittyvien lehtien ajankoh
taisista artikkeleista. Oikeustapauksien haussa on turvauduttu myös inter
netistä löytyvään aineistoon.

TULOKSET
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usein sekä puhtaasti liiketaloudelliset motiivit että myös muut syyt, jotka 
ovat usein hyvin tapauskohtaisia. Konsernimuodossa toimimisesta aiheu
tuvat suoranaiset veroedut ovat nykyisin vähäisiä. Konsernin verosuun
nittelulle keskeisiä näkökohtia ovat voitonjaon verosuunnittelu joko osin
gonjaon tai konserniavustuksen muodossa sekä konsernirakenteiden 
muutoksiin liittyvä verosuunnittelu. Merkittävän osaa näyttelevät taljoin 
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1. JOHDANTO

Yritystoiminta organisoidaan usein useamman yrityksen kokonaisuudeksi 

sen sijaan, että toimittaisiin yhtenä yrityksenä. Toiminta saattaa olla tällöin 

järjestetty yritysryhmäksi, jossa samaan intressipiiriin kuuluvat omistajat 

omistavat suoraan erillisiä yrityksiä. Toiminta voidaan järjestää myös kon

serniksi, jossa äärimmilleen yksinkertaistettuna yritysryhmän omistajatahot 

omistavat emoyhtiön osakkeet, ja yritysryhmän muiden yritysten omistus 

on puolestaan keskitetty emoyhtiöön.

Tässä tutkielmassa päähuomio kohdistuu etupäässä juuri konsernimuo- 

dossa tapahtuvaan toimintaan, vaikka osaa käsiteltävistä asioista voidaan 

soveltaa myös yritysryhmään esim. siirtohinnoittelun, väliyhtiölainsäädän- 

nön ja yritysjärjestelyjen osalta.

Konsernin verosuunnittelu on varsin hajanainen ongelmakenttä, koska 

konsern ¡verotusta koskevia verosäädöksiä löytyy erityisestä konser

niavustustapa, elinkeinoverolaista, tuloverolaista sekä myös muista ve

rolaeista. Verolainsäädännön lisäksi konsernissa tapahtuvassa verosuun

nittelussa on huomioitava myös yhteisö-ja kirjanpitolainsäädäntö, joita ei 

ole kuitenkaan aina kehitetty verolainsäädännön tavoitteita silmällä pitäen, 

joten joissakin paikoin esim. osakeyhtiölain sallimat menettelyt eivät täytä 

elinkeinoverolain edellytyksiä (esim. fuusiovastikkeiden osalta). Näin ollen 

konsernin verosuunnittelussa vaaditaan monesti erityistä tarkkuutta ja 

useiden lakien tuntemusta.

Tässä tutkielmassa hajanaiset konsernia koskevat verosäädökset on pää- 

dytty ryhmittelemään kahteen pääryhmään eli konsernin voitonjakoa ja 

yritysrakenteiden muutoksia koskevien lukujen alle. Aihealueet ovat kui

tenkin sidoksissa toisiinsa, koska valitulla konsernirakenteella on merkittä
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vä vaikutus voitonjaon verotukseen jaettaessa voittoa joko konsernin si

sällä tai konsernista ulos. Lisäksi itse konsernirakenteen muuttamistavalla 

voi olla merkitystä tuleviin voitonjakomahdollisuuksiin, koska esim. tappioi

den, veroylijäämien ja käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten säilyminen 

konsernirakennetta muutettaessa edellyttää useiden verolainsäädännön 

edellyttämien varsin tiukkojen muotosäännösten noudattamista.

Kaikkia konsernia säädöksiä ei tosin voida sisällyttää voitonjaon tai yritys- 

rakennejärjestelyjen ryhmään, esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksujen 

osalta. Koska kuitenkin olennaisin osa konsernia koskevista verosäädök- 

sistä liittyy jollakin tavalla em. otsikoiden alle, on tutkielman teossa pää

dytty ryhmittelemään ongelmakenttä näihin kahteen toisiinsa liittyvään 

osa-alueeseen.

Voitonjaon verosuunnittelu konsernissa pitää sisällään osingonjakoon, 

konserniavustukseen, konsernitukeen ja osakkeiden lunastukseen liittyvät 

veronäkökohdat. Yritysrakennejärjestelyissä on kyse yritysrakenteiden 

muuttamisesta yrityskaupan, sulautumisen, jakautumisen, liiketoimintasiir- 

ron, osakevaihdon tai yrityksen purkamisen muodossa.

1.1. Tutkielman taustaa

Tutkielman aihe sai syntynsä kun kirjoittaja havaitsi mielenkiintoisen piir

teen vero-oikeudellisessa ja ulkoisen laskentatoimen kirjallisuudessa: kon- 

serniverotukseen liittyviin kysymyksiin oli miltei jokaisessa kirjassa otettu 

kantaa, mutta käsiteltyjen näkökulmien erilaisuus oli silmiinpistävää. Jo

kainen kirjoittaja oli valinnut muutaman konserniverotukseen liittyvän olen

naisen seikan, mutta yhtenäistä linjaa ei löytynyt siitä, mitkä ovat konser- 

niverotuksen keskeisimmät alueet.
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Näin ollen tutkielman alkuperäinen tavoite oli saada yksiin kansiin selvitys 

siitä, mitä kaikkea kuuluu konsernin verotukseen ja verosuunnitteluun. 

Tutkielmaseminaarin l-vaiheen palautteen jälkeen aiheeseen on sisälly

tetty myös liiketaloudellisia ja toimintastrategisia perusteita verosuunnitte- 

lutilanteiden taustalle.

Alun perin työ oli tarkoitus tehdä toimeksiantona jollekin suuryritykselle 

sen jälkeen kun teoriaosuus on jo kirjoitettu. Tutkielman edetessä kuiten

kin ilmeni, että teoriaosuuden asianmukainen käsittely edellyttää huomat

tavasti suurempaa sivumäärää kuin alun perin oli tarkoitus, joten tutkiel

man loppuunsaattamisessa päädyttiin lopulta puhtaasti kirjallisuuskat- 

saustyyppiseen esitykseen. Tutkielmaan liittyvä empiria muodostuu näin 

ollen lähinnä oikeustapauksista.

1.2. Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin selvittää, miksi yritystoiminta organi

soidaan useamman yrityksen kokonaisuudeksi sen sijaan, että toimittaisiin 

yhtenä yrityksenä. Tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu etupäässä 

juuri konsernimuodossa tapahtuvaan toimintaan.

Konsern ¡muodossa toimimisen syiden jäljittämisen jälkeen on tarkoitukse

na luoda katsaus konserniverotuksen nykytilaan Suomessa, ja tämän jäl

keen pohtia, mitkä ovat konsernin verosuunnittelulle ominaisia tilanteita.

Tämän jälkeen selvitetään voitonjaon ja yritysrakenteiden muutosten vero

kohtelu ja mahdollinen verotuksellinen liikkumavara sekä valitun konserni- 

rakenteen että konsernirakenteiden eri muuttamistapojen vaikutukset kon-
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sermin verotukseen. Tarkoituksena on tällöin selvittää ensin kyseeseen 

tulevat lainkohdat ja sen jälkeen tutkia mahdollinen verotuksellinen liikku

mavara kyseisissä tilanteissa.

1.3. Tutkielman rajaukset

Tutkielmassa keskitytään niihin verosuunnittelukysymyksiin, jotka tulevat 

kyseeseen ainoastaan konsernimuodossa toimittaessa. Näin ollen tutkiel

maan ei ole sisällytetty niitä verosuunnittelukysymyksiä, jotka ovat samalla 

tavalla ominaisia sekä konserniyrityksille että yksittäisille yrityksille. Esi

merkkinä mainittakoon yksityiskäyttöönottoon, tulolähdesiirtoon tai poisto

suunnitelman tekoon liittyvät verosuunnittelukysymykset.

Toiseksi tutkielma rajataan koskemaan ainoastaan kotimaisia konserneja 

koskevaksi. Näin ollen aiheen ulkopuolelle on rajattu kansainväliseen ve

rotukseen liittyvät kysymykset, eli esim. väliyhtiölainsäädäntö ja verosopi

mukset.

Vaikka monet tutkielmassa käsiteltävistä aiheista soveltuvat myös yritys

ryhmien verosuunnitteluun, on tutkielma tehty lähinnä osakeyhtiölain ja 

kirjanpitolain konsernimääritelmät täyttävien eli rakenteeltaan tiiviiden kon

sernien näkökulmasta.

Vaikka konserniin voi kuulua eri yritysmuotoja edustavia yrityksiä, on tut

kielman taustaoletuksena kuitenkin konserni, johon kuuluvat yritykset ovat 

kaikki osakeyhtiömuotoisia. Tämän vuoksi esim. yritysmuotojen muutoksi

en vaikutuksia ei ole sisällytetty tutkielmaan. Syynä tähän valintaan on se, 

että aihepiiri on hyvinkin monisyinen ja rönsyilevä, joten tiettyjä yksinker
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taistuksia on täytynyt tehdä aiheen pitämiseksi riittävän selkeänä ja ym

märrettävänä.

Lisäksi konsernitilinpäätöksen laatimisesta johtuvat vaikutukset konsernin 

jakokelpoisen vapaan oman määrittämiseksi on käsitelty vain hyvin pinta

puolisesti, vaikka tällä saattaa olla olennaista vaikutusta konsernin emo

yhtiön osingonjakomahdollisuuksiin.

1.4. Tutkielman rakenne

Tutkielma rakentuu siten, että toisessa luvussa selvitetään ensin syitä 

useamman yrityksen kokonaisuuksien eli yritysryhmien tai konsernien 

muodostamiselle. Tämän jälkeen määritellään, minkälainen on se konser

ni, johon voidaan soveltaa nykyisiä konsernia koskevia lainsäädöksiä.

Kolmannessa luvussa luodaan katsaus konserniverotuksen nykytilaan ja 

samalla selvitetään, minkälaista suoranaista verotuksellista hyötyä tai 

haittaa konsernirakenteesta voi nykyisin aiheutua. Tähän liittyen käsitel

lään myös TVL-yhtiönä toimimiseen liittyvät verohaitat.

Neljännessä luvussa käsitellään konsernin voitonjakoon liittyvät veronäkö- 

kohdat sekä osakeyhtiölaissa olevat voitonjakoa koskevat rajoitukset. Vii

dennessä luvussa on puolestaan keskitytty yritysrakenteiden muuttami

seen liittyviin veronäkökohtiin.
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2. KONSERNIKÄSITE

Konserni on kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen muo

dostama taloudellinen kokonaisuus. Konsernin rakentamisen tai laajentu

misen motiivina voi olla oman toiminnan laajentaminen esim. yritysostoin 

tai nykyisen toiminnan jakaminen esim. toimialoittain eri yhtiöihin (yhtiöit

täminen). Yrityskaupan jälkeen yhtiö voidaan säilyttää tytäryhtiönä, fuusi

oida emoyhtiöön tai purkaa, jolloin yhtiön varallisuus siirtyy omistajille.

2.1. Konsernimuodossa toimimisen liiketaloudelliset motiivit

Konsernimuodolla voidaan saavuttaa ns. suuruuden edut esim. rahoituk

sen, ostotoiminnan, markkinoinnin ja hallinnon sektoreilla. Samalla kuiten

kin voidaan vähentää monia suuren yksikkökoon haittoja. Konsernin muo

dostamisella yhtiöittämisen kautta voidaan toiminnan tehokkuuden mit

taaminen ja tavoitteiden asettelu saada toimivammaksi. (Ahti ym. 1994,

13)

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä saattaa lisäksi monista 

muistakin syistä olla aihetta pyrkiä harjoittamaan liiketoimintaansa eri alu

eilla tai valtioissa juridisesti itsenäisten yksikköjen puitteissa pitäen kuiten

kin tosiasiallisen määräysvallan varsinaisella pääyrityksellä. (Kyläkallio ym. 

1997, 21-22)

Yhtiöittämisellä voidaan myös tietyillä, erityisasiantuntemusta vaativilla 

aloilla lisätä ammattitaitoisen henkilöstön kiinnostusta yritystä kohtaan. 

Samoin se antaa myös paremmat mahdollisuudet avainhenkilöiden sito

miseksi omistus- ym. järjestelyillä yhtiöön. Yhtiöittäminen mahdollistaa li
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saksi toimialalla olevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden mukaanot- 

tamisen. (Ahti ym. 1994, 13)

Konsemimuotoisena toimimiselle ei kuitenkaan ole läheskään aina ole

massa selkeitä liiketaloudellisia perusteita, vaan todelliset syyt voivat olla 

hyvinkin moninaiset. Kappaleissa 2.1.1. ja 2.1.2. on kooste ruotsalaisen 

Bengt Karlöffin (1996) esittämistä näkemyksistä usean liiketoimintayksikön 

muodossa toimimisesta.

2.1.1. Portfolioajattelu

Bengt Karlöf (1996, 73) määrittelee portfolion ryhmäksi liiketoimintayksi

köitä, joilla on yhteiset omistajat. Hänen mukaansa erillisistä liiketoimin

tayksiköistä muodostetun liiketoimintakokonaisuuden muodostaminen pe

rustuu joko diversifiointiin tai synergian tavoitteluun.

Omistajat ryhtyvät kehittämään portfoliota eli yhteisesti omistettua liiketoi

minta-alueiden ryhmää useimmiten siksi että, että he haluavat maksimoida 

sijoittamiensa varojen taloudellisen kasvun. Tämä tavoite on erityisen voi

makas silloin kun kyse on diversifioidusta portfoliosta, mutta jossakin mää

rin se tulee esiin myös synergisen portfolion tapauksissa.

Divers if ioitujen portfolioiden alkuperäisenä tarkoituksena oli tasata riskejä 

hankkimalla yritysten omistukseen liiketoimintayksikköjä, joiden suhdan- 

nejaksot kulkevat eri tahdissa. Nykyisin tuon ajatuksen voidaan jo katsoa 

jääneen historiaan, koska sen mahdollisia etuja ei voida osoittaa.

Nykyisin portfolion rakentaminen johtuu useimmiten seuraavista syistä:
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a) aidon synergian aikaansaaminen, joka lisää yrityksen tehokkuutta joko 

tuottavuuden tai asiakkaan saaman arvon muodossa

b) valtahakuinen laajentaminen tai rakentaminen

c) transaktiovoitot - mahdollisuus ostaa yritys, mahdollisesti muuttaa sen 

rakennetta ja myydä se sen jälkeen pois

d) verotuksen aiheuttama paine sijoittaa likvidejä varoja

e) ydinliiketoiminnan heikot investointimahdollisuudet tai johdon halutto

muus investoida siihen

Kohtien b-e perustuessa lähinnä diversifiointipyrkimyksiin, kohdassa a 

mainittu todellinen synergia perustuu seuraaviin tekijöihin:

1) yhteiskäytössä olevat resurssit - mittakaavaedut

2) tiedon tai osaamisen siirtäminen
3) toimialalogiikkaa koskeva osaaminen, joka parantaa osaamisen laatua, 

kohdan b erityistapaus
4) yhteinen imago — vaikutetaan ulkomaailman käsitykseen todellisuu

desta
5) vertikaalinen integraatio (joissakin tapauksissa)

6) yhteistarjonta lisää asiakkaan saamaa arvoa
7) rahoitusriskien tasaus (paremmin sanottuna ehkä yhteinen rahoitus)

Mittakaavaedut syntyvät siitä, että kiinteät kustannukset jakautuvat monille 

tuotettaville yksiköille, ja toisaalta ”oppimiskäyrästä”, joka sisältää sekä 

oppimisen että työn organisointitapojen muutoksen.

Osaamisen merkitys on nykyisin kasvussa, koska osaamisen siirron tar

koituksena on lisätä osaamisetuja yrittämisessä ja muussa toiminnassa. 

Sama johto pystyy usein taitavasti hoitamaan toimialoja, joiden logiikka on 

suurin piirtein samanlainen, vaikka tuotteet olisivat sinänsä hyvinkin erilai-
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sia. Esimerkkeinä tuotealueista, ¡olden logiikka on suurin piirtein saman- 

lainen, ovat virvoitusjuomat ja savukkeet.

E==r===:::::
saada huomattavan sysäyksen menestykselleen.

„ loissakin verraten harvoissa tapauksissa toi- 

“кГ— voi omistaa soranottoalueita ¡a asfaltti,ahtaita

""“sSTosl sekä veneen että moottorin yhtenä

pakettina.

Ben,Kartöffinmukaankohdassa:^==^n

-—,ii,y-—г:— Р^. imPe-

rium^a rakentava'iohtaja tai omistaja mainostaa kertoessaan muutoksesta.

2.1.2. Liiketoimintakokonaisuuden rakentamisen ja strategian yhteys

л nn kasvanut hyvinä aikoina nopeasti, liittyy 
Moniin porfolioihin JO, en a heikkenevät. niiden arvo heikke-

se kiusallinen purre, ^ (arkastellaan suhdannekiertoa pi-

nee vielä nopeammin. kun yritykseen
demmän ajanjakson näkökulmasta, voidaan tod , 
kasautuu hyvinä aikoina runsaasti voitto.a, .ehdolle tutee pa, 
varoja. Tällöin johtajat eivät kuitenkaan aina ta.ua, että he use,n surty
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totutusta toimialalogiikasta aivan uuteen toimialalogiikkaan, jolloin he eivät 

aina tule varautuneeksi hankittavan yrityksen kaikkiin riskitekijöihin. Tällöin 

siirtymällä oudon logiikan maailmaan he ovat usein vaarantaneet yrityk

sensä ydinliiketoiminnan.

Portfolion hankkiminen ja sen kehittäminen merkitsevätkin itse asiassa 

sitä, että työtä tehdään pikemminkin liiketoiminnan rakenteiden kuin liike- 

toimintastrategioiden parissa. Tässä ei ole kuitenkaan mitään väärää. Hy

viä syitä tähän ovat esimerkiksi seuraavat:

a) Liiketoiminnan kehittyminen on johtanut orgaaniseen kasvuun, joka 

antaa virikkeen uuden liiketoimintayksikön perustamiseen

b) Teknisen osaamisen pohjalta on kehitetty uusia liiketoiminta-alueita, 

joita yhdistää ainoastaan tekniikka
c) Päätoiminta on ollut hyvin kannattavaa, mutta mahdollisuudet investoi

da siihen ovat heikot

d) Liikeriskejä halutaan hajauttaa
e) Asiakkaiden tarpeiden tai teknisten ratkaisujen välillä on vahvoja yhte

yksiä
f) Portfolion osien välillä esiintyy yhteiskäyttöisiä kustannuksia tai pää- 

omarakenteita

Näiden Bengt Karlöffin hahmottelemien syiden jälkeen voidaan todeta, 

että yritystoiminnan organisointi joko yritystyhmäksi tai konserniksi voi 

johtua niin monesta syystä, että kattavaa selvitystä on miltei hedelmätöntä 

hakea. Vaikka monille syille olisikin olemassa selkeät liiketaloudelliset pe

rusteet, voi olla myös mahdollista että näin perustellaan jo tehtyjä valinto

ja.

Seuraavaksi haetaan kuitenkin vastaus kysymykseen ”mikä on konserni?”, 

eli miten tutkielmassa käsiteltävä konserni eroaa pelkästä yritysryhmästä.
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2.2. Sovellettavat lait

Konserni on määritelty vain osakeyhtiö- ja kirjanpitolaissa. Kirjanpitolaissa 

etuyhteydessä olevista yrityksistä määritellään konserniyritysten eli emo

ja tytäryritysten lisäksi omistusyhteysyritys ja osakkuusyritys. (Ranta- 

Lassila 4/1999, 359)

Verotuksessa konserni-sanan käyttö on epätäsmällisempää kuin kirjanpi

tolaissa tai yhtiöoikeudessa, eikä verolainsäädännössä ole konsernin le- 

gaalimääritelmää, jota sovellettaisiin tarvittaessa verotuksen eri osa- 

alueilla (Ranta-Lassila 4/1999, 359), vaikkakin yrityksen kuulumisella kon

serniin saattaa olla merkitystä myös verotuksessa.

Vaikka verolainsäädännöstä puuttuu yhtenäinen konsernin määritelmä, 

yritysten välinen etuyhteys on verotuksessa otettu monissa kohdin huomi

oon. Joissakin säännöksissä omistusvaatimus on varsin vähäinen, joten 

tällaiset säännökset tulevat sovellettaviksi paitsi konserniyrityksiin myös 

sellaisiin yrityksiin, joiden välinen omistusyhteys on löyhempi.(Ranta- 

Lassila 4/1999, 360)

2.3. Konsernisäädösten tavoitteet

Kirjanpitolain konsernikäsite ja osakeyhtiölain konsernikäsite - vaikkakin 

ne ovat hyvin läheisiä — ovat syntyneet hieman eri lähtökohdista eivätkä 

siten välttämättä kaikissa olosuhteissa ole yhteneväisiä (Blummé ym. 

1997, 37).
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2.3.1. Konsernisäädösten tavoitteet kirjanpitolaissa

Kirjanpitolain tavoitteena on ollut turvata oikean ja riittävän kuvan saa

misedellytykset yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konser

nin osalta pelkästään erillistilinpäätöksiin perustuva informaatio konsernin 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta voi olla harhaanjohtavaa 

monella tavoin. Tästä johtuen KPLssa on säädetty tietyt kokorajat ylittä

ville konserneille velvollisuus laatia konsernitilinpäätös, jossa on ilmaistuna 

konserniyritysten varat, velat, taloudellinen asema sekä voitto tai tappio 

ikään kuin kyse olisi yhdestä yrityksestä (EY:n 7 direktiivin 26 artikla). Kir

janpitolain konsernisäädöksillä onkin merkitystä hyvin pitkälle juuri konser

nitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden määrittämisessä ja esittämistavas

sa.

2.3.2. Konsernisäädösten tavoitteet osakeyhtiölaissa

Osakeyhtiölain konsernikäsitteellä halutaan puolestaan ensisijaisesti tur

vata tiedonsaanti konsernia koskevista seikoista ja estää osakeyhtiölain 

säännösten kiertäminen konsernirakenteen avulla (Raunio 1998, 41). 

Konsernisäännöksillä pyritään suojaamaan emoyhtiön (vähemmis- 

tö)osakkaiden, velkojien ja muiden sidosryhmien oikeuksia johdon ja 

enemmistöomistajan pyrkimyksiltä (Airaksinen & Jauhiainen 1997, 71 ja 

79), eli konsernisäännöksillä on myös haluttu turvata etutahojen tiedon

saanti konsernia koskevissa asioissa. Ennen hajallaan ollut lähipiiri on 

koottu lain ensimmäiseen lukuun (Blumméym. 1997, 37)
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2.3.3. OYL:n ja KPL:n keskinäinen suhde

Osakeyhtiön laatimassa konsernitilinpäätöksessä noudatetaan ensisijai

sesti kirjanpitolain konsernimääritelmää, eli KPL:n kuudetta lukua. Vaikka 

kirjanpitolaki yleislakina väistyy silloin, kun osakeyhtiölaissa on muuta 

säädetty, konsernitilinpäätöksen kohdalla osakeyhtiölain konsemisäädök- 

sissä viitataan nimenomaan kirjanpitolain eikä osakeyhtiölain säädöksiin. 

(Leppiniemi 1998, 370)

Leppiniemen (1998, 27) mukaan on myös luultavaa, että jaettavissa ole

vaan vapaaseen pääomaan sidotut toimenpiteet, kuten osingonjako ja 

osakaslainat, ratkaistaan konsernitilinpäätöksen osalta kirjanpitolain kon- 

semikäsitteen pohjalta.

2.4. Konsernin määritelmät

2.4.1. Osakeyhtiölain määritelmä

OYL:n konsernisäännöksiä sovelletaan vain silloin, kun konsernin emoyh

tiönä osakeyhtiö. OYL:n konsenisäännöksiä ei sovelleta silloin, kun emo

yritys on esim. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta, vaikka tytär

yritys olisi suomalainen osakeyhtiö. (Kyläkallio ym. 1997, 22-23)

Osakeyhtiölain mukainen konsernisuhde muodostuu silloin, kun osakeyh

tiöllä on määräysvalta toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yhtiössä. 

Määräysvallan katsotaan syntyvän silloin, kun osakeyhtiöllä on

1) enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiö

osuuksien tuottamasta äänimäärästä (ääntenenemmistö)
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2) oikeus nimittää enemmistö jäsenistä toisen yhteisön hallitukseen, hal

litukseen verrattavaan toimielimeen, tai toimielimeen, jolla on tämä ni- 

mitysoikeus (nimitysvalta)

(OYL 1:3.2 §)

Määräysvallan on perustuttava omistukseen tai jäsenyyteen, sopimukseen 

tai näiden yhdistelmään. Sopimukselta ei edellytetä mitään määrättyä 

muotoa, mutta esimerkiksi äänivaltaa koskevaan sopimukseen on liityttävä 

oikeus käyttää äänioikeutta sellaisissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä 

asioissa, jotka ovat yhtiön toiminnasta päättämisen kannalta ratkaisevia. 

Nimitysoikeus voi osittain perustua myös yhtiöjärjestykseen, sääntöihin, 

yhtiösopimukseen tai yhdistyksessä kokonaankin niihin verrattaviin sään

töihin kirjattuun oikeuteen nimittää osa johtoelimen jäsenistä. (Raunio 

1998,42)

2.4.2. Kirjanpitolain määritelmä

Kirjanpitolain konsernimääritelmä on muuten yhdenmukainen OYL.n mää

ritelmän kanssa, mutta joissakin kohdin on vielä eroavaisuuksia: kirjanpi

tolaista poiketen säätiö ei kuulu osakeyhtiölain mukaiseen konserniin. 

Osakeyhtiölain mukaan määräysvaltaa voi olla ilman osakeomistustakin. 

Lisäksi kirjanpitolain mukaan konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuu- 

teen liittyy jatkuvuuden olettama (KPL 6:3), jolloin tietyt lyhytaikaiset suh

teet eivät synnytä kirjanpidollista konsernisuhdetta. Osakeyhtiölaki, joka 

puolestaan pyrkii esim. estämään lain säännösten kiertämisen, saattaa 

samanaikaisesti katsoa, että kyseessä on osakeyhtiölain tarkoittama kon- 

sernisuhde. (Blummé ym. 1997, 37-38)
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OYLn ja KPL:n suhdetta on selvennetty siten, että konsernitilinpäätöksen 

laatimisvelvollisuus koskee kaikkia emoyhtiöitä, jos yhtiön varoja jaetaan 

osakkeenomistajille tai pääomalainan haltijoille. (Blummé ym. 1997, 37- 

38)

Osakeyhtiölain konsernimääritelmä koskee vain yleensä vain niitä konser

neja, joiden emoyhtiönä on suomalainen osakeyhtiö. Vain harvoissa tapa

uksissa konsernia koskevia säännöksiä sovelletaan myös konserneihin, 

joiden emoyhtiönä on ulkomainen osakeyhtiö. Tytäryhtiöt voivat sen sijaan 

olla kotimaisia tai ulkomaisia osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, osuuskuntia tai 

yhdistyksiä. (Raunio PwC 1998, 41)

2.4.3. Sisaryhtiöt

Sisaryhtiöistä on kysymys silloin, kun yhtiöillä on sama osakastaho, mutta 

yhtiöt eivät ainakaan sanottavassa määrin omista toisiaan. Sisaryhtiöissä 

toimiminen on mielekästä mm. silloin, kun yhtiöt toimivat eri toimialoilla tai 

eri paikkakunnilla. Samoin jos riskiä halutaan jakaa, on se mahdollista to

teuttaa useamman eri yhtiön välityksellä.

Sisaryhtiöiden omistusta voidaan muuttaa siten, että toinen yhtiö tulee 

omistamaan toisen joko kokonaan tai osaksi. Mikäli toinen yhtiö hallitsee 

toisen osakkeiden äänimäärästä yli puolet, syntyy OYL.ssa tarkoitettu 

konserni.

Sisaryhtiöinä toimittaessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota esim. sisäi

seen hinnoitteluun, koska yli/alihinnoittelu saattaa johtaa peitellyn osin

gonjaon verotukseen.
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2.5. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Kirjanpitolain 6:1 §:n mukaan emoyritys on velvollinen laatimaan ja sisäl

lyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen, jos se on:

1) osakeyhtiö
2) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä 

on osakeyhtiö; tai
3) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä 

on 2 kohdassa tarkoitettu avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö

Konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta, jos enintään yksi seuraavista 

rajoista ylittyy emoyrityksen ja sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna:

1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 100 miljoonaa markkaa

2) taseen loppusumma 50 miljoonaa markkaa

3) palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä 

(KPL 6:3.1 §)

Osakeyhtiölain 11:10.2 §:n mukaan konsernitilinpäätös on kuitenkin laa

dittava aina konsernin koosta riippumatta mikäli

- emoyhtiö on julkinen osakeyhtiö tai
sellainen yksityinen osakeyhtiö joka jakaa varoja osakkeenomistajille

- antaa OYL 12:7 §:n 1 tai 5 momentissa tarkoitetun rahalainan tai va

kuuden (lähipiirille)
- palauttaa pääomalainan pääomaa tai maksaa korkoa tai muuta hyvi

tystä

Käytännössä siis osakeyhtiömuotoisen emoyhtiön on useimmiten tehtävä 

konsernitilinpäätös konsernin koosta riippumatta. Jos voittoa jaetaan on 

emoyhtiön aina tehtävä konsernitilinpäätös, jolloin konsernitaseen mukai-
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nen voitonjaon enimmäismäärä huomioidaan emoyhtiön voitonjaon enim

mäismäärää määriteltäessä.

KPL 6:3 §:ssä luetellaan ne seikat, joiden nojalla tytäryrityksen tilinpäätös 

saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen. Näin voidaan me

netellä silloin, kun yhdisteleminen on tarpeetonta oikean ja riittävän kuvan 

aikaansaamiseksi, omistus on lyhytaikainen, konsernitilinpäätöksen laati

mista varten tarpeellisia tietoja ei ole mahdollista saada tai kun merkittävät 

ja pitkäaikaiset rajoitukset estävät olennaisella tavalla emoyritystä käyttä

mästä vaikutusvaltaansa tytäryrityksessä.
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3. KONSERNIN VEROTUS SUOMESSA

Konserniverotus on jokseenkin hajanainen käsitteenä koska konserni ei 

muodosta yhtenäistä verotettavan tulon laskentayksikköä. Myöskään alan 

kirjallisuudesta ei löydy yhtenäistä linjaa siitä, miten koko konserniverotuk- 

seen liittyvä ongelmakenttä tulisi jäsentää.

Suomessa konserni ei ole ollut eikä ole tälläkään hetkellä oma erillinen 

verosubjektinsa. Vaikka jokaista konserniin kuuluvaa yhtiötä verotetaan 

erillisenä verosubjektina, voi konsernirakenteella (tai laajemmin yritysra

kenteella) kuitenkin olla merkitystä verotuksessa. (Riistämä ym. 1995, 

392)

Konsernilla saattaa olla vaikutusta yksittäisiin tulo- ja menoeriin sekä kon

serniin kuuluvien yhtiöiden voitonjakomahdollisuuteen. Välittömästi kon- 

sernisuhteella on vaikutusta emoyhtiön voitonjakorajoitteen lisäksi ainakin 

tilikauden valintamahdollisuuksiin, konserniavustuksen käyttömahdolli

suuteen sekä yritysjärjestelymahdollisuuksiin. (Leppiniemi 1996, 44)

3.1. Konserniverotuksen taustaa

Aikaisemmin konsernimuodossa toimiminen oli tärkeä keino sopeutua yli

korkeisiin verokantoihin. Verokanta oli vain puolet ja sitäkin vähemmän 

virallisesta verokannasta, jos toiminta oli järjestetty konserniksi, jota hyö

dynnettiin tilinpäätöksen teossa. Oikein valitulla konsernirakenteella oli yli 

kahden vuosikymmenen ajan ratkaiseva merkitys suomalaisten yritysten 

tosiasialliseen verorasitukseen ja samalla omien pääomien muodostumi

seen. (Riistämä ym. 1995, 392)
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1980 -luvun loppupuolella yritysverojärjestelmää uudistettiin perusteelli

sesti, kun osingonjakovähennysjärjestelmästä luovuttiin ja siirryttiin yhtiö

veron hyvitysjärjestelmään. Näin ollen verouudistusten jälkeen voidaan 

sanoa, että konsernimuodossa toimimisesta saatavat edut ovat nykyisin 

vähäisiä. (Tikka & Nykänen)

3.2. Verosuunnittelun rooli nykyisin

Verouudistukset ovat supistaneet perinteisen tilinpäätössuunnittelun roo

lia, mutta eivät poistaneet yritysrakennesuunnittelun merkitystä. Erityisesti 

luovutusvoittoverotuksen kiristyminen on aikaansaanut tilanteen, jossa 

vallitsevien yritysrakenteiden muuttaminen on vaikeutunut. Tämän vuoksi 

on muodostunut entistä tärkeämmäksi suunnitella yritysrakenteet alusta 

alkaen sellaisiksi, että yrityskokonaisuuden osina olevista erillisyksiköistä 

voidaan luopua vaivattomasti ilman myyntiä edeltäviä rakennejärjestelyitä, 

joista saattaisi aiheutua konsernin sisäisiä realisointivoittoja ja sitä kautta 

ylimääräistä verorasitusta. (Riistämä ym. 1995, 397)

Useamman yrityksen kokonaisuus voi rakentua ja se voidaan rakentaa 

monella eri tavalla. Konserni voi olla tiivis, keskitetty kokonaisuus, jossa 

emoyhtiö omistaa yhden tai useamman tytäryhtiön ja nämä puolestaan 

omia tytäryhtiötään. (Riistämä ym. 1995, 398) Tällaisessa rakenteessa on 

hyvänä puolena se, että mahdollisuus antaa konserniavustusta kaikkien 

konserniyhtiöiden kesken toteutuu helpoiten. Lisäksi keskitetyssä raken

teessa voidaan paremmin ottaa huomioon veroylijäämien ja vahvistettujen 

tappioiden säilyminen omistajanvaihdosten yhteydessä.
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Keskitetyn konsernirakenteen eräänlainen vastakohta on hajautettu yritys

rakenne, jossa samat osakkaat omistavat suoraan erillisiä yrityksiä ja/tai 

kiinteistöosakeyhtiöitä ja/tai kiinteistöjä. (Riistämä ym. 1995, 399)

3.3. Konsernia koskevat verosäädökset

Konsernin verosuunnittelun yhteydessä on otettava huomioon seuraavat

lainsäädökset:
- yhtiöveron hyvityslaki (ml. veroylijäämät)
- tappiontasausjärjestelmä (aikaisemmin eri laki, nyt pääosin tulovero-

- verotusmenettelylain erityisperiaatteet kuten ali- ja ylihinnoittelua kos

kevat säädökset (yleinen veronkiertosäädös, peitelty osingonjako ja 

kansainvälinen peitelty voitonsiirto)

- erityinen konserniavustuslaki
- yritysjärjestelyt (sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osak

keiden vaihto)

- väliyhtiölainsäädäntö

(Tuominen & Linnakangas 1995, 286)

Nämä nimenomaisesti konsernia koskevat verosäädökset ja niihin liittyvä 

liikkumavara käydään läpi asianomaisissa yhteyksissään luvuissa 4 ja 5 

väliyhtiölainsäädännön jäädessä tutkielma-alueen ulkopuolelle.
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3.4. Nykyiset verotukselliset edut ja haitat konsernimuodossa toimimises

ta

Konsernimuodossa toimimisesta koituvat suoranaiset hyödyt ovat nykyisin 

vähäisiä, koska lainuudistusten tarkoituksena on ollut nimenomaisesti pa

rantaa verotuksen neutraalisuutta. Pyrkimyksenä on ollut siis luoda pa
remmat edellytykset nimenomaan puhtaasti liiketaloudellisille perusteille 

yritysrakennesuunnittelussa.

Koska konsernia koskeva verosääntely on vielä osittain hajanaista ja sel

kiytymätöntä, eikä lainsäätäjä ole vielä ehtinyt puuttua jokaiseen yksittäi

seen konsernia koskevaan tilanteeseen, on olemassa vielä joitakin mah

dollisuuksia hyödyntää konsernirakennetta yritysverojen määrää minimoi

taessa.

Edellä mainitusta syystä on tosin olemassa myös suoranaisia verotukselli

sia haittoja konsernimuotoisena toimimisesta. Tämän lisäksi ongelmana 

ovat edelleen tulkintaongelmat ja epävarmuus lain soveltamisesta.

3.4.1. Verotuksellisia hyötyjä konsernimuotoisuudesta

Myyntilanteessa saattaa olla edullisempaa, että myynnin kohteena on ty

täryhtiö eikä substanssikaupalla myytävä suuremman yhtiön oikeudelli

sesti epäitsenäinen yksikkö. (Tikka & Nykänen l-ll) Lisäksi sosiaalivakuu

tusmaksujen porrastukset saattavat luoda mahdollisuuden näiden maksu 

jen minimoiviin järjestelyihin.
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3.4.1.1. Tytäryhtiön myynti verrattuna epäitsenäisen yksikön myyntiin

Kaupankäynti osakekannoilla on usein verotuksellisesti selkeämpää ja 

joustavampaa sekä joskus myös edullisempaa kuin erillisten tuotannonte

kijöiden, esimerkiksi liikearvojen tai kiinteistöjen myyminen ja irrottaminen 

yrityskokonaisuudesta, sillä osakkeita myytäessä varainsiirtovero on 1,6 

%, kiinteistön myymisen yhteydessä 4 %.

(Tosin useimmiten yritysjärjestelyt on mahdollista suorittaa ilman varain- 

siirtoveroseuraamuksia, kun ne toteutetaan EVL:n erityissäännöksiä so

veltaen) (Leppiniemi 1998b, 410)

3.4.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut

Konsernisäännökset puuttuvat eräitä sosiaalivakuutusmaksuja koskevasta 

lainsäädännöstä, mikä luo mahdollisuuden alentaa näiden maksujen ta

soa. Esimerkiksi työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti määräytyy yri

tyksen palkkasumman ja poistojen perusteella, työttömyysvakuutusmak- 

suprosentti sen mukaan, onko palkkasumma alle 5 miljoonaa markkaa vai 

suurempi, sekä TEL-maksu työntekijöiden lukumäärän perusteella. Rajoja 

ei määritetä konserni- vaan yrityskohtaisesti. Pilkkomalla toiminta useam

paan yritykseen on mahdollista päästä alempaan maksuluokkaan. (Ranta- 

Lassila 4/1999, 368)
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3.4.1.3. Sosiaaliturvamaksu

Konsernimuodossa toimiminen voi antaa mahdollisuuden työnantajan so

siaaliturvamaksun minimoiviin järjestelyihin, koska maksu on 1.7.1993 läh

tien porrastettu käyttöomaisuuden säännönmukaisten poistojen ja mak

settujen palkkojen suhteen mukaan. Näin ollen konsernissa voidaan työ

valtaisia toimintoja ehkä keskittää yksikköön, jossa poistotarve on vähäi

nen. (Tikka & Nykänen l-ll)

Asetuksessa työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 §:ssä annetaan seuraa- 

vat porrastukset työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruudelle ennakonpi- 

dätyksenalaisten palkkojen määrästä yksityiselle työnantajalle ja valtion

liikelaitokselle:

a) 4 %; tai
b) 5,60 %, jos kuluvan käyttöomaisuuden säännönmukaiset poistot ovat 

suuremmat kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 % ja enin

tään 30 % maksetuista palkoista; tai
c) 6,50 %, jos em. poistojen määrä on suurempi kuin 300 000 markkaa ja 

samalla yli 30 % maksetuista palkoista

Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,60 % palkoista ja kansaneläkemaksu 2,40,4,00

Yksityisen ^työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu + kansaneläkemaksu) on siten 

4,00, 5,60 tai 6,50 % palkoista. (STM:n tiedote 26.5.1999)

Sosiaaliturvamaksu määrätään juridiselle yritysyksikölle. Näin ollen kon

sernissa voidaan pyrkiä suuntaamaan investointeja ja henkilökuntaa eri 

konserniyrityksiin ottaen huomioon sosiaaliturvamaksun maksuluokan 

huomiointi. (Leppiniemi 1998b, 293)

Esim. Jos yrityksen säännönmukaiset poistot ovat esim. 450 000 markkaa, ja yrityksen 

maksamat palkat jäävät samanaikaisesti alle 1 500 000 markan, niin sosiaaliturvamaksun
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määräksi muodostuu 6,50 %. Jos palkkoja maksettaisiin puolestaan 1 500 000 - 4 500 

000 markkaa, niin sosiaaliturvamaksun määräksi muodostuisi 5,60 % maksetuista pal

koista, ja palkkojen ylittäessä 4 500 000 markkaa sosiaaliturvamaksun määräksi muo

dostuisi 4 % kyseisillä poistomäärillä. Eli kyseisessä tilanteessa voisi olla kannattavaa 

keskittää konsernin työvaltaisia toimintoja kyseiseen yksikköön. Jos oletetaan, että siitä 

työvoimavaltaisesta yksiköstä josta työntekijät siirretään, poistot alittavat 300 000 mk ja 

siirron kohteena olevan yksikön palkkasumma alittaa juuri ja juuri 1 500 000 mk, niin täl

löin em. järjestelystä saatava rahallinen hyöty konsernille on n. 37 500 mk [(6,50 % - 

4,00%)*1 500 000].

Sosiaaliturvamaksuun vaikuttavat ainoastaan säännönmukaiset EVL- 

poistot. Esimerkiksi veronhuojennuslainsäädännön perusteella vähennetty 

EVL-poiston ylittävä poisto ei lisää sosiaaliturvamaksua. Näin ollen tällai

set lisäpoistot saattavat olla edullista vähentää ennen sellaisten hyödyk

keiden säännönmukaisia poistoja, joista ei saa veronhuojennuspoistoja. 

Sosiaaliturvamaksun porrastus saattaa vaikuttaa myös yritysryhmän pe

rustamiseen ja siihen kuuluvien yritysten väliseen työnjakoon. (Leppiniemi

1998, 293)

3.4.1.4. Työttömyysvakuutusmaksuprosentti

Eduskunnan päätöksen mukaan vuonna 1999 työttömyysvakuutusmaksu 

on 3,85 % kuitenkin siten, että viiden ensimmäisen miljoonan osalta mak

su on 0,9 %. Näin ollen yhden konserniyrityksen palkkasumman lähenty

essä ko. viiden miljoonan rajaa, voi olla syytä harkita lisätyöntekijöiden 

sijoittamista toiseen yhtiöön.

Esim. Yksittäisen yrityksen palkkasumman ollessa 10 mllj. mk vuodessa, niin jakamalla 

toiminta kahteen itsenäiseen yritykseen on näin saavutettava etu 147 500 mk/v [(10 000 

000 - 5 000 000)*(3.85 % - 0.9 %)]. On kuitenkin muistettava että työttömyysvakuutus

maksun porrastusta muutetaan vuosittain.
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Yrityksen osaomistajien palkasta maksun määrä on aina 0,9 prosenttia 

joten näiden henkilöiden palkkamäärä on tarvittaessa selvitettävä erik

seen. (Au ra ne n ym. 1998, 23)

3.4.1.5. TEL-maksu

TEL-maksun määrä riippuu työntekijöiden lukumäärästä siten, että työnte

kijöiden lukumäärän jäädessä alle 50 henkilön, TEL- maksuprosentti on 

22,1 %, josta työnantajan osuus on 17,4 % ja työntekijän osuus 4,7 %.

Työntekijämäärän ylittäessä 50 henkilöä, TEL-maksun suuruuteen vaikut

taa sekä työntekijämäärä että yrityksen sukupuolijakauma. Tällöin TEL- 

maksun suuruus vaihtelee 15,1 %:n ja 29 %:n välillä.

3.4.2. Verotuksellisia haittoja konsernimuodossa toimimisesta

Eri yksiköiden voitot ja tappiot eivät yhdisty. Yhtiöiden tulokseenvaikutta- 

miskeinot ovat erillisiä, kun taas yhtenä yhtiönä toimittaessa eri yksiköiden 

voitot ja tappiot tasoittuvat (Tikka & Nykänen l-ll). Tämä ongelma koskee 

tosin nykyisin vain niitä yrityksiä, jotka eivät voi antaa toisilleen verotuk

sessa vähennyskelpoista/ veronalaista konserniavustusta. Haitta on kui

tenkin sikäli merkittävä, että hyvin monet yritykset eivät kuulu konser

niavustuskin piiriin, koska konserniavustuksen antamisen edellytykset 

ovat varsin tiukat. Sovellusalan ulkopuolelle jäävät mm. kansainväliset 

yritykset ja sellaiset konsernit, joissa emoyhtiön omistus tytäryhtiössä jää

alle 90 %:n.
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Lisäksi tulojen ja menojen oikea kohdistaminen ja sisäinen hinnoittelu 

saattavat aiheuttaa ongelmia, koska nämä ovat riskialuetta verotuksessa. 

(Esim. yhteinen lakiasiain hoito, kirjanpito, sosiaalipalvelut ym.) (Tikka & 

Nykänen l-ll).

3.5. EVL-yhtiö ja TVL-yhtiö

Tulolähteitä on kolme: elinkeinotoiminnan tulolähde, jota verotetaan EVL:n 

säännösten mukaan; maatilatalouden tulolähde, jota verotetaan maatila

talouden tuloverolain mukaan ja muiden tulojen lähde (henkilökohtainen 

tulo), jota verotetaan tuloverolain mukaan.

EVL 2 §:n mukaan verovelvollisen harjoittama liike- ja ammattitoiminta 

muodostaa elinkeinotulolähteen. Maatalouden tulolähde muodostuu puo

lestaan MVL 2 §:n mukaan varsinaisesta maataloudesta sekä sellaisesta 

erikoismaataloudesta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä muusta 

toiminnasta, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. Kaikki muut tulot kuin elin

keinotoiminnan ja maatalouden tulot kuuluvat henkilökohtaiseen tuloläh

teeseen.

Tulolähteiden käytännön merkitys on siinä, että kunkin em. tulolähteen tulo 

vahvistetaan erikseen eikä toisen tulolähteen tappiota voida vähentää toi

sen tulolähteen voitosta.

Konserniyhtiö voi kuulua TVL:n piiriin lähinnä kahdella eri perusteella. En

sinnäkin konsernin emoyhtiö voi kuulua TVL:n piiriin silloin, kun emoyhtiö 

on yksityishenkilöiden omistama ja yhtiö on perutettu vain passiiviseen 

omistamiseen eikä sillä ole muuta toimintaa eikä henkilökuntaa. Yhtiö voi
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kuulua TVL:n piiriin myös silloin, kun se harjoittaa passiivista sijoitustoi

mintaa.

Perinteisesti ongelmat ovat liittyneet holding-yhtiöihin eli yhtiöihin jotka 

omistavat toisten yhtiöiden osakkeita harjoittamatta kuitenkaan itse sel

västi liiketoimintaa. Näiden yhtiöiden kohdalla keskeinen kysymys on sel

vittää, onko yhtiön toiminta liiketoimintaa, jolloin siihen voidaan soveltaa 

EVL:a. (Tuominen & Linnakangas 1995, 49)

EVL:n piiriin emoyhtiö pääsee esim. sillä, että sillä on henkilökuntaa ja se 

huolehtii konserniyhtiöiden yhteiseen lukuun esim. konsernin hallinnosta, 

rahoituksesta ja ATK-palveluista.

Holdingyhtiöitä käytetään mm. alakonsernien emoyhtiönä erityisesti kan

sainvälisissä yrityksissä. Perheyhtiöissä holdingyhtiö on taas hyödyllinen 

silloin, jos omistus on laajalle hajaantunut, jolloin halutaan välttää esim. 

perinnöstä aiheutuvia riitaisuuksia itse toimivassa yhtiössä. Joskus myös 

henkilöosakkaiden on järkevää järjestää omistuksensa holdingyhtiöiden 

kautta. Tällöin koko voitto voidaan jakaa holdingyhtiöille, jolloin holdingyh

tiön osakkaiden asiana on päättää, milloin he haluavat osingon itselleen.

(Pallonen 1999)

Lisäksi myös kiinteistöyhtiöihin sovelletaan TVL:a. Poikkeuksena ovat 

esim. sellaiset kiinteistöyhtiöt, jotka ovat vuokranneet tilansa konsernin 

yhtiöille. Tällainen vuokraus on EVL-toimintaa (KHO 1990 В 503 ja 505)

3.5.1. Verotuksellisia haittoja TVL-yhtiönä toimimisesta

TVL:n piiriin kuulumisesta voi koitua seuraavia verotuksellisia haittoja:
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- ei voi kuulua konserniavustuksen piiriin (voi olla kuitenkin konserniket- 

jussa mukana)

- ei voi muodostaa jälleenhankintavarausta
- ei voi tehdä poistoa arvopaperista muutoin kuin luovutustappion yhtey

dessä konkurssin tai siihen verrattavan syyn vuoksi (TVL 50 §)

- yhtiön osakkaat eivät saa varallisuusverohuojennusta

- menetykset (mm. muut kuin velkojen kurssitappiot) pääsääntöisesti 

vähennyskelvottomia
- myyntitappiot vähennettävissä vain myyntivoitoista

TVL:n soveltamiseen liittyvät ongelmat eivät koske ainoastaan TVL.n mu

kaan verotettavia verovelvollisia, vaan myös EVL:n mukaan verotettavilla 

yrityksillä voi olla TVL.n alaista omaisuutta ja tuloa.

Tällainen tilanne syntyy esim. silloin kun osakeyhtiö antaa henkilöosak- 

kaalleen lainan ja perii siitä korkoa. Toinen tyypillinen tilanne, jolloin syntyy 

kaksi tulolähdettä, on se, jolloin yritys on vuokrannut pääosan kiinteistöstä 

tai erillisen liikehuoneiston tai pääosan siitä ulkopuoliselle taholle. (Tosin 

lyhytaikainen vuokraus voi kuitenkin säilyttää vuokratulot EVL:n piirissä)

Seuraavaksi siirrytään käsittelemään eri voitonjaon muotojen verokohtelua 

ja -suunnittelua sekä konsernin sisällä että jaettaessa voittoa konsernista

ulos.

28



4. VOITONJAKO KONSERNISSA

4.1. Osakeyhtiön voitonjako

OYLssä varojen jakamisella tarkoitetaan yhtiön vastikkeettomia suorituk

sia osakkeenomistajille tai muille tahoille. Pääsääntönä on, että yhtiön va

roja ei saa vapaasti jakaa osakkeenomistajille eikä muillekaan tahoille. 

(Penttilä 4/98, 291)

OYLn mukaisessa voitonjaossa voi olla kysymys pääoman palautuksesta 

(mm. osakepääoman alentaminen) tai voittovarojen siirtämisestä osak

kaille osingonjaon, osakkeiden lunastuksen tai yhtiön purkamisen yhtey

dessä. (Arasjärvi ym. 1994, 90)

OYL 12:1.1 §:n mukaan yhtiön varoja saadaan jakaa osakkeenomistajille 

ainoastaan niin kuin OYLssa säädetään

1) voitonjaosta;
2) varojen jaosta osakepääoman, ylikurssirahaston tai vararahaston 

alentamisen yhteydessä;
3) omien tai emoyhtiön osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, 

sekä
4) varojen jaosta yhtiön purkautuessa, sulautuessa tai jakautuessa

4.2. Voitonjako konserniyritysten kesken

Konsernissa voitonsiirto tytäryhtiöltä emoyhtiölle voi tapahtua osingonja

olla tai konserniavustuksena, mikäli konserniavustuslain mukaiset edelly

tykset ovat voimassa. Konserniavustus on huomattavasti nopeampi keino
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pääomien siirtämiseen kuin osingonjako. Konserniavustuksen suorittami

nen ei edellytä vapaata pääomaa eikä muitakaan muodollisuuksia, jotka 

liittyvät osingonjakoon. Jos konserniavustuslain mukaiset omistussuhteet 

ovat kunnossa, voidaan konserniavustus siirtää nopeasti ja rajoituksetta 

tytäryhtiöltä suoraan emoyhtiölle tai sisaryhtiöiden kesken. Osinko taas 

siirtyy kerrallaan vain yhdestä yhtiöstä toiseen. Toisaalta konserniavus

tusta ei voida kohdistaa TVL:n alaisiin yhtiöihin. Konserniavustus ei voi 

myöskään tulla kysymykseen, jos konsernisuhde ei ole kestänyt koko ve

rovuotta. (Arasjärvi ym. 1994, 96)

Konsernituki ei ole voitonjakoa, koska yleisesti on katsottu, että verotuk

sessa hyväksyttävä konsernituki voi siirtyä vain emoyhtiöltä tytäryhtiölle 

eikä päinvastoin (Arasjärvi ym. 1994, 100). Konsernituki käsitellään tästä 

näkökulmasta huolimatta tutkielman tässä luvussa (kappaleessa 4.6.), 

koska se on luonteeltaan lähempänä voitonjakoa kuin yritysrakennejär-

jestelyitä.

4.2.1. Varojen nosto osakeyhtiöstä henkilöosakkaalle

Osakeyhtiön aktiivisella osakkaalla on periaatteessa kolme eri mahdolli

suutta ottaa varoja itselleen yhtiöstä. Hän voi nostaa palkkaa tai osinkoa 

tai ottaa yhtiöstä lainaa.

Palkan nostaminen aiheuttaa osakkaalle normaalit tuloveroseuraamukset 

eli häntä verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Tämän lisäksi 

palkan maksaneen yhtiön on maksettava sosiaaliturvamaksut.

Lainan ottaminen osakkaalle osakeyhtiöstä ei aiheuta pääsääntöisesti ve

roseuraamuksia, mutta se edellyttää OYL:n mukaan vapaata pääomaa ja
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hyväksyttävää vakuutta. Veroseuraamuksia aiheutuu, jos lainasta ei penta 

korkoa (SP:n peruskorko + 1 %) tai jos lainaa ei makseta takaisin.

4.2.2. Osingonjako

Osingonjaon edellytyksenä on, että yhtiöllä on voitonjakoon tarvittava 

määrä vapaata pääomaa. Emoyhtiön voitonjako ei saa myöskään ylittää 

konsernin vapaan oman pääoman määrää. Omia rahavaroja osingonja

koon ei tarvitse olla, vaan osingonjako voidaan tarvittaessa toteuttaa vaik

ka lainavaroin. Osinkomäärä voi myös jäädä velaksi osingonsaajalle. 

Osinkoa ei tarvitse myöskään maksaa rahassa, vaan se voidaan suorittaa 

"in natura”.(Arasjärvi ym. 1995, 90) Tällöin osinkona jaettava omaisuus 

(esim. kiinteistöt, arvopaperit ym.) on verotuksessa arvostettava käypään

arvoon.

Osinko jaetaan yhtiöoikeudellisesti viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Esim 

tilikaudelta 1.1.1997 - 31.12.1997 osinkoa ei voida enää jakaa vuoden 

1999 puolella. Eri asia on, että osinko voi olla nostettavissa vasta vuoden 

1999 puolella. (Mattila 1998, 425)

4.2.3. Osakeyhtiön voitonjakokelpoiset varat

Voitonjako ei saa ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun ta

seen mukaisen voiton ja yhtiön muun vapaan oman pääoman yhteismaa 

rää vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokelvotto-

milla erillä. (Blummé ym. 1997, 91)
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Voitonjakokelpoisia varoja vähentäviä eriä ovat: aktivoidut perustamisme

not, taseeseen merkityt, yhtiön omien ja emoyhtiön osakkeiden hankinta

menoa vastaavat määrät, pääomalainalle maksettu korko tai muu hyvitys, 

määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on siirrettävä vararahastoon tai 

muutoin jätettävä jakamatta ja osakepääoman alentamiseen perustuva 

voitonjakokielto.

4.2.4. Konsernin vapaa pääoma

Konsernitilinpäätöksen osoittaman vapaan pääoman määrään lisäävästi 

tai vähentävästi voivat vaikuttaa monet, osittain harkinnanvaraiset tekijät, 

jotka aiheuttavat eroa konsernin vapaaseen pääomaan verrattaessa sitä 

konserniyhtiöiden yhteenlaskettuun vapaaseen pääomaan eliminointien 

jälkeen. Tällaisia tekijöitä ovat mm.
- erillisyhtiöissä noudatettujen laskentaperiaatteiden muuttaminen kon

sernin periaatteita vastaaviksi
- poistoeron ja vapaaehtoisten varausten jakaminen verovelkaan ja 

omaan pääomaan
- KPL 6:11 §:n mukainen verojen oikaisu yhdistelytoimenpiteiden joh

dosta
- Osakkuusyhtiöiden vaikutus equity-menetelmällä

- Tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut valuuttakurssin olennainen 

heikentyminen ja sen vaikutus muunnettaessa ulkomaisten tytäryhtiöi

den tilinpäätökset Suomen markoiksi kirjataan pakollisena varauksena 

konsernitilinpäätöksessä
Uudistuneen kirjanpitolain antama mahdollisuus käsitellä rahoitus- 

leasingilla hankittua omaisuutta konsernitilinpäätöksessä samalla ta

valla kuin ostettua omaisuutta
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- Muuntoerojen vaikutus (oma pääoma ja pitkäaikaiset saamiset) ja nii

den käsittely vapaassa tai sidotussa omassa pääomassa sekä equity 

hedgingin vaikutus tulokseen ja omaan pääomaan 

(Kaisanlahti ym. 1998, 140)

4.3. Osingonjaon verotus

Osingonjaon edellyttämää vähimmäisveroa verrataan verotettavan tulon 

perusteella laskettavan vertailuveron ja aikaisemmilta vuosilta käytettävis

sä olevien veroylijäämien summaan. Jos vähimmäisvero ei tässä vertai

lussa täyty, joudutaan osingonjaon vuoksi suorittamaan täydennysveroa. 

Tämän välttämiseksi on pyrittävä pitämään huolta siitä, että konsernin ve

roista riittävä osuus toteutuu emoyhtiössä (Riistämä ym. 1995, 404) silloin 

kun emoyhtiön on tarkoitus jakaa osinkoa.

4.3.1. Yhtiöveronhyvitys

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän perusajatus on osinkojen yhdenkertainen 

verotus. Siihen osaan yhtiön voittoa, josta yhtiö on maksanut veron ja jon

ka yhtiö on jakanut osinkona, kohdistuu osingonsaajan tuloveroasteen 

mukaan määräytyvä vero. Osingonsaajien kannalta tämä periaate merkit

see sitä, että heidän yhtiöstä saamansa veronalaisen tulon määrä vastaa 

sitä yhtiön määrää, josta yhtiö on maksanut veron ja jakaa osingon. Osin

koa jakavan yhtiön kannalta hyvitysjärjestelmä merkitsee sitä, että yhtiön 

on maksettava tuloveroa aina vähintään yhtä paljon kuin osingonsaajille 

hyvitetään. (Arasjärvi ym. 1995, 91)
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Yhtiöveronhyvitystä ei kuitenkaan lueta osingonsaajana olevan yhteisön 

hyväksi yhteisölle verovuodelta määrättyjen tuloverojen määrää suurem

pana (YVH 5.2 §), tarkoittaen sitä, että vastaanottava yhteisö ei voi saada 

hyvitystä rahana, vaan se vähennetään vastaanottavan yhteisön makset

tavaksi tulevasta tuloverosta seuraavien kymmenen verovuoden aikana.

4.3.2. Veroylijäämät

Verotusta toimitettaessa on laskettava tuloveron vähimmäismäärä ja ver- 

tailuvero, joiden perusteella määräytyy mahdollinen täydennysvero tai ve- 

roylijäämä. YHL 6 §:n mukaan tuloveron vähimmäismäärä on jaettavaksi 

päätetyn osingon osalta 7/18 osingon määrästä yhteisön verokannan ol

lessa 28 %.

Vertailuvero lasketaan yhtiön verotettavan tulon perusteella. Vertailuvero 

ei kuitenkaan aina vastaa yhtiölle verotettavan tulon perusteella määrättä

vien verojen määrää. Vertailuveroon ei lueta esimerkiksi kaikkia ulkomaille 

maksettuja veroja. Myöskään veronkorotuksena maksuunpantuja veroja ei 

lueta vertailuveroon. Ulkomailta Suomessa verovapaasta osingosta ulko

mailla pidätetty lähdevero luetaan kuuluvaksi vertailuveroon.

(Raunio 1998, 35)

Jaetun osingon perusteella määräytyvää tuloveron vähimmäismäärää ver

rataan edellä olevan mukaisesti määräytyvään vertailuveroon. Jos tulove

ron vähimmäismäärä on vertailuveroa suurempi eikä veroylijäämiä ole, 

maksuun pannaan erotus (täydennysvero) yhtiön maksettavaksi. (Arasjär- 

vi ym. 1994, 93) Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että osinkoa jakava 

yhtiö maksaa osingosta vähintään yhtiöveron hyvityksen suuruisen tulove

ron (Raunio 1998, 35).
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Jos vertailuvero on tuloveron vähimmäismäärää suurempi, syntyy veroyli- 

jäämä. Veroylijäämät ovat yhtiöveronhyvitysjärjestelmän tasausmenetel- 

mä. Veroylijäämät voidaan ottaa huomioon kymmenenä seuraavana vero

vuotena. (YHL 8 §)

Veroylijäämien tarkoituksena on poistaa täydennysvero sellaisesta yhtiön 

myöhemmin jakamasta voitosta, josta yhtiö on jo veron maksanut. Tämän 

vuoksi täydennysvero määrätään vain, jos tuloveron vähimmäismäärä on 

enemmän kuin vertailuvero ja käyttämättömät veroylijäämät yhteensä. 

(Arasjärvi ym. 1994, 93)

4.3.3. Veroylijäämien ja yhtiöveron hyvitysten menettäminen omistajan- 

vaihdostilanteissa

Alkuperäisessä muodossaan yhtiöveron hyvityslaki ei sisältänyt säännök

siä yhteisön osuuksien omistajanvaihdosten vaikutuksista veroylijäämien 

käyttöoikeuteen. Näin yhteisön veroylijäämät säilyivät käyttökelpoisina, 

vaikka kaikki yhteisön osuudet vaihtoivat omistajaa. Tämä mahdollisti ve

roylijäämien joutumisen kaupankäynnin kohteeksi. (Andersson & llkkala

1996, 548)

Vuoden 1993 alusta lähtien YHL 8 §:aan lisättyjen 3 ja 4 momenttien mu

kaan veroylijäämiä ei kuitenkaan oteta huomioon, jos veroylijäämän syn- 

tymisvuonna tai sen jälkeen yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuksista on 

muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai 

yli puolet sen jäsenistä on vaihtunut. Jos vähintään 20 % yhtiön osakkeista 

tai osuuksista omistavassa yhteisössä tai yhtymässä (emoyhtiössä) on 

tapahtunut vastaava omistajanvaihdos, yhteisön tai yhtymän omistamien
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osakkeiden katsotaan vaihtaneen omistajaa. Jos yhteisö tai yhtymä 

(emoyhtiö) ei omista vähintään 20 % veroylijäämäyhtiössä, omistajanvaih

doksella ei ole merkitystä (Järvenoja 4/97)

YHL 5 a §:n mukaan myöskään käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä ei 

vähennetä myöhemmiltä verovuosilta määrätyistä tuloveroista, mikäli 

edellä mainitun kaltainen omistajanvaihdos on tapahtunut.

Omistajanvaihdos ei vaikuta verovuodelle myönnettävän yhtiöveron hyvi

tyksen hyödyntämiseen (KVL 76/1994). Näin ollen osakeyhtiön uusi 

omistaja voi hyödyntää ostetun yhtiön yhtiöveronhyvitykset, kunhan se 

tapahtuu ennen kuin yhtiöveronhyvitys on verotuksen yhteydessä vahvis

tettu veroylijäämäksi. (Pallonen 1995, 33)

4.3.3.1. Milloin yli puolet osakkeista on vaihtanut omistajaa?

Ratkaisevaa on luovutettujen osakkeiden määrä eikä äänimäärä. Osake

yhtiössä tappioiden vähennysoikeus ja veroylijäämien hyödyntämisoikeus 

voi katketa myös esimerkiksi osakkeiden lunastuksessa tai osakepää

oman korotuksessa. Oikeuskäytännössä on ratkaisevana pidetty osakkei

den omistusoikeuden siirtymisajankohtaa eikä sopimuksen tekohetkeä. 

Mikäli tapaukseen liittyy veronkiertotarkoitus, voinee sopimuksen tekohetki 

olla ratkaiseva. (Järvenoja 4/97, 396-397)

4.3.4. Veroylijäämien säilyminen omistajanvaihdostilanteissa

Pörssiyhtiön kohdalla veroylijäämät säilyvät, jos alle puolet muista kuin 

julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista on vaihtanut omis-
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tajaa. Lisäksi YHL 5a.2 §:n mukaan verotuksen toimittava verovirasto (ai

kaisemmin verohallitus) voi erityisistä syistä, milloin se yhtiön toiminnan 

jatkuvuuden kannalta on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden vero- 

ylijäämien säilymiseen, vaikka osakkeiden tai osuuksien enemmistö olisi 

vaihtunut muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta.

Luvan myöntäminen edellyttää erityisiä syitä. Ehdottomana edellytyksenä 

on se, että yhtiö jatkaa toimintaansa. Käytännössä erityisiä syitä ovat ol

leet muun muassa sukupolvenvaihdos, yhtiön myyminen työntekijöille, 

omistajanvaihdoksen johtuminen yrityssaneerauksesta, alueelliset tai kan

santaloudelliset työllisyysvaikutukset ja se, että omistajanvaihdos liittyy 

konsernin sisäisiin, liiketaloudellisesti perusteltuihin yritysjärjestelyihin. 

(Järvenoja Markku 4/97, 401)

Poikkeuslupaa ei voine saada sellaisiin tilanteisiin, joissa olosuhteista il

menee, että yrityskaupan keskeinen edullisuustekijä liittyy veroylijäämien 

siirtymiseen esim. tappiollisille yrityksille. (Leppiniemi 1996, 232)

4.3.5. Vahvistettujen tappioiden ja yhtiöveron hyvitysten säilyminen

YHL 8 §:n säännökset vastaavat TVL 122 §:ää, jossa säädetään tappioi

den vähennysoikeuden menettämisestä omistajanvaihdosten vuoksi (Jär

venoja 4/97, 395), eli vahvistettujen tappioiden vähennysoikeus seuraavi- 

en verovuosien verotettavista tuloksista lakkaa vastaavalla tavalla omis- 

tajanvaihdostilanteissa kuin veroylijäämien kohdalla. Sen vuoksi on mah

dollista hyödyntää tappiontasauksesta syntynyttä oikeuskäytäntöä myös 

veroylijäämien siirtymisestä omistajanvaihdostilanteiden arvioinneissa 

(Järvenoja 4/97, 395).
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Veroylijäämien tavoin verohallitus voi myöntää poikkeusluvan vahvistettu

jen tappioiden säilymiselle omistajanvaihdostilanteissa. Tosin lupaa ei 

kuitenkaan enää voida saada sellaiseen tapaukseen, jossa siirtyviä vah

vistettuja tappioita katettaisiin osakkeet ostaneen yhtiön konsernin piiristä 

peräisin olevalla konserniavustuksella. (Riistämä ym. 1995, 401)

Käyttämätön yhtiöveron hyvitys käyttäytyy paljolti vahvistetun tappion ta

voin. Molemmat nimittäin johtavat siihen, että yhtiö ei joudu käytännössä 

maksamaan veroa sille myöhemmin syntyvästä verotettavasta tulosta. 

Pallosen (1999) mukaan voisi siten olettaa, että poikkeuslupia käyttämät

tömien hyvitysten osalta myönnettäisiin samoin edellytyksin kuin tappioi

denkin osalta. Käytännössä poikkeuslupamenettelyä koskien käyttämät

tömät hyvitykset on kuitenkin rinnastettu lähinnä veroylijäämiin.

4.3.6. Yhtiöveron hyvitysten, veroylijäämien ja vahvistettujen tappioiden 

merkitys yritysrakennesuunnittelussa

Veroylijäämät ja vahvistetut tappiot voidaan keskittää konsernissa emoyh

tiöön, kun halutaan ylläpitää tytäryhtiöiden realisointivalmiutta ja vastaa

vasti tytäryhtiöihin, jos pidetään mahdollisena emoyhtiön osakekannan 

myyntiä. Mikäli tavoitteena on ylläpitää molempia valmiuksia, ts. emo-ja 

tytäryhtiön myyntivalmiutta, voidaan konsernirakenne suunnitella siten, 

että veroylijäämät ja vahvistetut tappiot keskitetään kolmiportaisessa yhtiö- 

rakennelmassa keskimmäiselle tasolle. (Riistämä ym. 1995, 401)

Jos yhtiörakennelma on kolmiportainen, siirtyvät alimman tason tytäryhti

öiden veroylijäämät ja vahvistetut tappiot yrityskaupassa, jossa kauppa 

toteutetaan keskimmäisen tason yhtiön osakekannan kauppana. Jos taas 

myydään koko toiminta myymällä emoyhtiön osakkeet, siirtyvät veroyli-
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jäämät ja vahvistetut tappiot väliportaan yhtiöiden mukana. (Riistämä 

1995, 401)

4.4. Konserniavustus

Konserniavustuksella tarkoitetaan liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön 

tai osuuskunnan toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle sen harjoittamaa 

liiketoimintaa varten muuna kuin pääomansijoituksena suorittamaa avus

tusta, jota ei EVL:n nojalla saa vähentää tulosta (ks. 2 §) Lain säännöksiä 

ei näin sovelleta sellaisiin eriin, jotka ovat luonteeltaan pääomansijoituksia 

tai emoyhtiön tytäryhtiölle antamaan EVL 7 §:n mukaiseen vähennyskel

poiseen konsernitukeen (esim. koroton tai alikorkoinen laina, jolla pyritään 

tukemaan tytäryhtiön toimintaa.) (Myrsky & Ossa 1995, 150)

Konserniavustuslaki mahdollistaa avoimen tuloksensiirron emo- ja tytäryh

tiöiden välillä siten, että avustuksen antaja saa vähentää avustuksen mää

rän ja sama luetaan saajan veronalaiseksi liiketuloksi (ks. 3 §). (Myrsky & 

Ossa 1995 , 150)

Konserniavustus on avointa tuloksensiirtoa konserniyhtiöiden välillä, eli 

tavallaan peitellyn avustuksen vastakohta. Peitellystihän avustusta anne

taan usein erilaisina tukina kuten hinnoittelun muodossa. Konserniavus

tuksen vähentämisestä antajan tulosta ja sen lukemiseksi saajan tuloksi 

säädetään erityislailla. Konserniavustus on avointa tuloksentasausta ja 

sen keskeisenä tarkoituksena on turvata, että yhtiöiden verorasitus ei kas

vaisi, vaikka ne toimisivat kahtena tai useampana yhtiönä. (Tuominen & 

Linnakangas 1995, 288-289)
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Konserniavustus luetaan tuotoksi saajan verotuksessa sinä vuonna, jona 

avustus on annettu. Vastaavana vuonna avustus on antajan kulua. (L kon

serniavustuksesta verotuksessa 4 §) Konserniavustuksen määrälle ei ole 

asetettu muuta ylärajaa, kuin että konserniavustus ei saa ylittää elinkei

notoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä (L konser

niavustuksesta verotuksessa 6 §).

4.4.1. Konserniavustuksen käyttö verosuunnittelussa

Konserniavustus on joustava keino säädellä konserniin kuuluvien osake

yhtiöiden ja osuuskuntien verotettavia tuloja. Konserniavustuksella voi

daan vaikuttaa konsernin kokonaisverorasituksen absoluuttiseen mää

rään, jos tulokset ja tulosjärjestelykeinot sijaitsevat konsernissa eri yhtiöis

sä. Konserniavustuksella voidaan tulosjärjestelykeinoja joustavasti siirtää 

niihin yhtiöihin, joissa verotettava tulo muodostuu suuremmaksi kuin esim. 

osingonjakotarpeet edellyttäisivät tai päinvastoin todettuna, siirtää osa tu

loksesta yhteisöön, jolla on käytettävissään tulosjärjestelykeinoja yli oman 

tarpeen. (Riistämä ym 1995, 406)

Näin ollen konserniavustus on joustava keino optimoida verotusta konser

nissa ja huolehtia osingonjaon edellyttämän vertailuveron ja vapaan pää

oman syntymisestä yhtiössä, joka tarvitsee osingonjakokapasiteettia. 

(Riistämä ym. 1995, 407)

4.4.2. Konserniavustuksen antamisen edellytykset

Konserniavustus voidaan antaa joko emolta tytäryhtiölle, tytäryhtiöltä toi

selle tai tytäryhtiöltä emoyhtiölle. Pankit, eläke-, luotto- ja vakuutuslaitok-
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set eivät kuulu konserniavustuslain piiriin. (Tikka & Nykänen, Yritysverotus 

Hl) Konserniavustus on kuitenkin mahdollinen pankki- ja vakuutuskonser

nien muuta elinkeinotoimintaa harjoittavien yhtiöiden välillä (Ranta-Lassila 

4/1999, 364).

Verovelvollisella on oikeus vähentää avustus vain, mikäli vastaavat meno

ja tulokirjaukset on tehty sekä antajan että saajan kirjanpidossa. (Tuomi

nen & Linnakangas 1995, 288) Kirjausviennit voidaan tehdä kirjanpitoon 

tilikauden päätyttyä, kunhan konserniavustus sisältyy hyväksyttyyn tilin

päätökseen. Verovelvollisen on voitava näyttää päätöksen tehdyn vero- 

vuonna (esimerkiksi hallituksen pöytäkirjan avulla). Riittävänä on pidetty 

sitä, että enimmäismäärästä on päätetty (Tikka & Nykänen l-ll).

Konserniavustusta ja vahvistettuja tappioita ei voida kuitata keskenään, 

jos omistajanvaihdoksen yhteydessä on saatu poikkeuslupa ko. tappioiden 

vähentämiseen (TVL.n muutos 624/94). Tosin konserniavustuksella voi

daan kuitata saajayhtiön tappio, vaikka tappiota ei muutoin esimerkiksi 

voitaisi välillisen omistajanvaihdoksen takia vahvistaa seuraavina vuosina 

käytettäväksi.

4.4.2.1. Omistusosuus

Konserniavustuksen antaminen on mahdollista silloin, kotimainen osake

yhtiö tai osuuskunta omistaa joko yksin tai yhdessä tytäryritystensä kans

sa vähintään 90 % toisen kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan (tytär

yhteisö) osakepääomasta tai osuuksista. (Kons.av.L 3 §) Osuus lasketaan 

siis konsernin sisäisesti (HE 92/1986, 4). Verohallituksen kannan mukaan 

vaadittu omistusosuus voi täyttyä, vaikka emoyhtiö ei suoraan omistaisi 

yhtään ko. tytäryrityksen osaketta, jos sen vähintään 90 prosenttisesti
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omistama tytäryhteisö tai -yhteisöt omistavat vaaditun osakemäärän. 

Suhteellista laskutapaa ei käytetä. (Verohallituksen ohje 6.6.1990 

4591/41/90) Äänivallalla ei ole myöskään merkitystä omistusosuutta las

kettaessa.

4.4.2.2. Konsernisuhteen kesto

Konsernisuhteen tulee kestää antajan ja saajan kesken vähintään koko 

verovuoden. Konsernisuhde on kestänyt vuoden, jos omistussuhde on 

alkanut molempien yhtiöiden verovuoteen sisältyvän tilikauden alusta luki

en (Tuominen & Linnakangas 1995, 290). Emoyhtiön 90 %:n omistus osa

kepääomasta tulee olla rekisteröity ennen verovuoden alkua.

Jos konsernisuhde on kuitenkin kestänyt koko verovuoden, mutta liiketoi

minta vain osan vuotta, ei tämä ole ollut esteenä konserniavustuksen vä

hennyskelpoisuudelle (KHO 1990 В 517).

Ostetun osakeyhtiön osalta kestoedellytyksen tulkitseminen on ollut tiuk

kaa, mutta tilikauden aikana perustetun tytärosakeyhtiön osalta keskusve- 

rolautakunta on hyväksynyt konserniavustuksen jo ensimmäiseltä tilikau

delta (esim. KVL 1989/541). Jos henkilöyhtiö on muutettu tilikauden aika

na osakeyhtiöksi, konserniavustusta ei sallita kuluneelta tilikaudelta (esim. 

KHO 1990 В 518). Lisäksi säännös edellyttää, että sekä antajan että saa

jan tilikaudet päättyvät samanaikaisesti. (Tikka & Nykänen l-ll).

Tapauksessa, jossa emoyhtiön kokonaan omistama tytäryritys oli antanut 

emoyhtiölle verovuonna konserniavustuskin mukaiseksi tarkoitetun kon

serniavustuksen, vaikkei omistus ollut kestänyt koko verovuotta, konser
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niavustus katsottiin saajayhtiölle veronalaiseksi tuloksi, mutta antajayhti- 

ölle vähennyskelvottomaksi menoksi (KHO 1996/660).

4.4.2.3. Kotimaisuus

Konserniavustus on mahdollista vain kotimaisten osakeyhtiöiden välillä (L 

konserniavustuksesta verotuksessa 3 §). Konsernin emoyhtiö voi kuitenkin 

olla ulkomainen ja tästä huolimatta konsernin suomalaisten tytäryhtiöiden 

välillä konserniavustus toimii (KHO 1992 В 509 ja 510). Tämä on mahdol

lista, jos emoyhtiö toimii sellaisessa valtiossa, jonka kanssa solmittuun 

verosopimukseen sisältyy syrjintäkieltoartikla (eli ulkomaista yritystä ei saa 

esimerkiksi omistussuhteiden vuoksi asettaa huonompaan asemaan kuin 

kotimaista). (Pallonen 1995, 31)

4.4.2.4. Konsernirakenteen muutokset

Jos yhtiö siirtää osan liiketoiminnastaan perustamalleen tytäryhtiölle, toimii 

konserniavustus heti yhtiöittämisvuodesta alkaen (KVL 541/1989 ja KHO 

1995 В 508). Asiassa ei ole merkitystä sillä, onko siirtoon sovellettu EVL 

52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä vai ei.

Vaikka Raimo Pallosen (1999) mukaan linjakas ratkaisumalli olisi, ettei 

konsernin sisäisillä omistajanvaihdoksilla olisi vaikutusta konserniavustuk

sen käyttämiseen, niin kuitenkin oikeuskäytännössä tämä periaate ei ole 

vallitseva. Tästä esimerkkinä KHO 1996 T 1253, jossa tytäryhtiö ei voinut 

antaa konserniavustusta emoyhtiölleen, joka oli tilikauden aikana perus

tettu luovuttamalla sille apporttina tytäryhtiön osakkeet.
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Fuusiotapauksissa on tilannetta puolestaan tulkittu siten, että konser

niavustus sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön välillä on mahdollinen, jos 

fuusio pannaan täytäntöön tilikauden viimeisenä päivänä (KHO 1990 В 

518). Sama koskee myös purkamista.

Fuusio kesken tilikauden ei estä sulautuvan yhtiön tytäryhtiötä antamasta 

konserniavustusta vastaanottavalle yhtiölle, kun muita muutoksia ei ole 

tapahtunut (KVL 290/1996). Vastaavasti konserniavustus toimii sulautuvan 

yhtiön tytäryhtiöiden kesken (KHO 1991 В 513)

4.4.3. Vähemmistöosakkaiden huomiointi

Konserniavustuksen johdosta saattavat vähemmistöosakkaat olla menet

tävä tai hyötyvä osapuoli riippuen siitä, antaako vai saako yhteisö, jossa 

he ovat omistajina, konserniavustusta. (Riistämä 1995, 406)

Konserniavustus on yksityiskohtaisesta vero-oikeudellisesta sääntelystä 

huolimatta yhtiöoikeudellisesti epäselvä ja jopa vaarallinen varallisuuden- 

siirtotoimi. Sitä tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun antajayhtiön kaikki 

osakkeenomistajat hyväksyvät sen ja kun avustus voidaan suorittaa anta

jayhtiön vahvistetun vapaan pääoman puitteissa. (Koski & Sillanpää)

Konsernin kokonaiseduilla perusteltavissa oleva konserniavustus voita

neen laillisesti antaa, jos noudatetaan osakeyhtiölain voitonjakoa koskevia 

säännöksiä ja päätös tehdään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jos yhti

össä on vähemmistöosakkeenomistajia, tulee yhdenvertaisuusperiaattee

seen kiinnittää erityistä huomiota ja kompensoida emoyhtiön saama kon

serniavustus vähemmistölle jollakin tavalla. (Koski & Sillanpää)
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Jos avustus ei liity konserniyhtiöiden välisiin liiketoimiin eikä sitä muutoin

kaan voida perustella avustuksen nyt tai tulevaisuudessa antajalleen edes 

välillisesti tuottamilla eduilla, se on vastikkeetonta varojen siirtoa saajal

leen. Kun saajana on osakkeenomistaja, kyseessä voi olla laiton voiton

ta! varojenjako, jos konserniavustusta ei anneta OYLssa säädellyn voi

tonjaon tai muun laillisen varojen jaon muodossa. Jos saajana on esim. 

samaan konserniin kuuluva toinen tytäryhteisö, joka ei omista konser

niavustusta antavan yhtiön osakkeita, kyseessä voi olla vastikkeeton va

rojen luovutus. (Koski & Sillanpää)

4.5. Konserniavustus vai osingonjako?

Konserniyhtiöt voivat vapaan oman pääoman puitteissa jakaa osinkoa 

osakkeenomistajille. Konsernin sisällä osingonjako tulonsiirtokeinona ty

täryhtiöltä emoyhtiölle tulee kysymykseen ennen kaikkea silloin, kun kon- 

serniavustuslain säännökset eivät täyty ja kun osinkoa jakavan emoyhtiön 

tulee näyttää tulosta sekä maksaa osingonjakoa vastaavasti veroja. Mikäli 

konserniavustuslain ulkopuolella oleva tytäryhtiö on maksanut tulostaan 

veroa, kannattaa osingonjako, koska syntyvä veroylijäämä jäisi muuten 

käyttämättä. (Ahti ym. 1994, 192)

Osingonjaon heikkoutena konsernin verosuunnittelukeinona on kuitenkin, 

ettei sen avulla voida emoyhtiössä hyödyntää tytäryhtiöiden kuluvarastoa, 

ja toisaalta joudutaan maksamaan osingonjakoa edellyttävä vero. (Ahti 

ym. 1994, 192)

Voitonsiirto emoyhtiöstä tytäryhtiöön ei voi tapahtua kuitenkaan osingonja

kona, koska tytäryhtiö ei voi omistaa emoyhtiönsä osakkeita muuten kuin 

osakeyhtiölain 7.1 §:ssä eritellyissä poikkeustapauksissa (omien osakkei-
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den hankinta). Näin ollen konserniavustuksen selkeänä etuna on mahdol

lisuus siirtää voittoa myös emoyhtiöstä tytäryhtiöön päin. Konsernin sisar- 

yhtiöiden väliselle omistukselle ja osingonjaolle ei kuitenkaan ole estettä.

On myös huomattava, että konserniavustus ei voi tulla kyseeseen TVL- 

yhtiöiden kohdalla, vaikka sen omistus otetaan kuitenkin huomioon kon

serniavustuksen edellytyksiä tarkasteltaessa ja se voi esimerkiksi olla pas

siivisessa roolissa antajan ja saajan välillä.

4.6. Konsernituki

Emo- ja tytäryhtiösuhteessa olevat yhteisöt saattavat suorittaa toisilleen 

eriä, joita ei voida pitää tavallisina vastikkeina saaduista suoritteista. Näi

den ns. konsernitukien tosiasialliset suoritusperusteet voivat olla moninai

set.

Konserniavustuslakia sovelletaan vain niissä tapauksissa, jolloin EVL:n 

menon vähennysoikeus ei tule kysymykseen, eli joissa on kysymys avoi

mesta tuloksen siirrosta konserniyhtiöiden välillä. Avustus on säädetty vä

hennyskelpoiseksi juuri konserniavustuslailla eikä se perustu EVL:n sään

nöksiin niin kuin konsernituen kohdalla on asianlaita. Konsernituen myön- 

tämistilanteessa on usein kyseessä sellainen tilanne, jossa konserniavus

tuslakia ei voida soveltaa lainkaan. Useat KHO:n ratkaisut koskevat esi

merkiksi tuen antamista ulkomaiselle tappiolliselle tytäryhtiölle. (Siikarla 

1990, 112)

Yhteisö, jolle konsernituki suoritetaan, on saattanut ostaa tai myydä suo

ritteitta toisten samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa niin alhai

seen hintaan, että sen toiminnan kannattavuus on siitä kärsinyt ja tuen
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tarve on sen vuoksi syntynyt. Mahdollista on myös, että yhteisön muista 

konsernin yhteisöistä riippumaton toiminta on sellaisenaan ollut kannatta

matonta. Kaikissa niissä tapauksissa, joissa konsernituki voidaan luon

nehtia saajayhteisön hankkiman tai luovuttaman suoritteen hinnan oi

kaisueräksi, ts. se suoritetaan saajan konsernin muille yhteisöille maksa

mien korkeiden hintojen tai konsernin muilta yhteisöiltä perimien alhaisten 

hintojen vaikutusten eliminoimiseksi, konsernituki, joka on lopullinen eikä 

vain laina, voitaneen katsoa veronalaiseksi elinkeinotoiminnassa rahana 

tai rahanarvoisena etuutena saaduksi tuloksi. Niissä tapauksissa, joissa 

konsernituki ei välittömästi eikä välillisesti liity saajan ja konsernin muiden 

yhteisöjen välisiin yksittäisiin liiketoimiin, konsernituki on saatettu suorittaa 

saajayhteisön konsernin muiden yhteisöjen toimintaa muutoin edistävän 

toiminnan vuoksi. Tällöinkin saatua konsernitukea voitaneen pitää saajan 

suoritteista kertyneenä veronalaisena tulona. (Andersson & llkkala 1996, 

62)

Konsernitukea pidetään EVL 7 §:n mukaisena (vähennyskelpoisena) me

nona silloin, kun se liittyy välittömästi tai välillisesti elinkeinotoiminnassa 

tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen (Arasjärvi ym. 1994, 100). Ve

ronalaista se ei ole saajalleen silloin, jos konsernitukea voidaan pitää vas

tikkeettomana pääomansijoituksena, rahoitustukena (Siikarla 1990, 114). 

Pääomansijoituksen luonteinen konsernituki ei siten ole vähennettävissä 

muutoin kuin osakkeiden tai osuuksien hankintamenon osana. (Andersson 

& llkkala 1996, 120)

Vähennyskelpoisen konsernituen alasta on syntynyt erityisesti 1980- 

luvulla melko runsaasti oikeuskäytäntöä. Syntynyttä käytäntöä ei kuiten

kaan pitää kovin selväpiirteisenä (Andersson & llkkala 1996, 120). Ratkai

suissa konserniyhtiöillä on joko ollut keskinäisiä liiketoimia, joiden hinnoit- 

teluvirheitä on voitu konsernitukena oikaista taikka tuen saaneen yhtiön
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toiminta on muutoin edistänyt emoyhtiön tai muun konserniyhtiön toimin

taa. Annetun tuen vähennyskelpoisuuden edellytykseksi on lisäksi asetettu 

se, että saajalla on ollut tuen tarve. (Andersson & llkkala 1994,122)

Konsernituen vähennyskelpoisuus perustuu ennen konserniavustuslakia 

vallinneeseen oikeus-ja verotuskäytäntöön. Konserniavustuslaki ei ole 

muuttanut aikaisempaa oikeus- ja verotuskäytännössä noudatettua käy

täntöä konsernituesta. (Arasjärvi ym. 1994, 100)

Konsernitukea on oikeuskäytännössä esiintynyt mm. seuraavissa muo

doissa:

- saatavasta luopuminen (KHO 1985 T 5701)

- korottomat lainat (KHO 1983 II 529; KVL 1982:380, KHO 1985 II 530)

- alihintainen vuokra (KHO 1968/2523)

- ali/ylihinnoittelu (KHO 1985 II 531)

4.6.1. Hyväksyttävä konsernituki

Oikeuskäytännössä tappiolliselle tytäryhtiölle annettu tuki on hyväksytty 

verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi, eikä sitä ole pidetty vähennys- 

kelvottomana voitonsiirtona. Hyväksyttävissä tapauksissa kyseessä ovat 

olleet konserniyhtiöt, joilla on ollut joko keskinäisiä liiketoimia, jolloin on 

voitu esimerkiksi oikaista hintoja, tai toisen yhtiön toiminta on tavalla tai 

toisella edistänyt emoyhtiön tai muun konserniyhtiön toimintaa, ja toimin

nan muututtua kannattamattomaksi on suojeltu muun konsernin toimintaa 

antamalla konsernitukea, esim. koron, vuokran tai vastikkeiden perimättä 

jättämisen tai yli/alihinnoittelun muodossa. (Siikarla 1990, 114)
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4.7. Siirtohinnoittelu konserniyhtiöiden kesken

Konsernissa joudutaan huomioimaan sisäisen hinnoittelun hyväksyttä

vyyttä koskevien säännösten vaikutus. Ongelmana on siis se, millä hin

nalla toisen konserniyhtiön omaisuutta voidaan siirtää toiselle yhtiölle.

Voidaan ajatella, että siirtohinnoittelu on toissijainen tuloksentasaamiskei- 

no konserniavustukseen nähden, koska konserniavustus on avoin ja laissa 

määritelty keino tasata konserniyhtiöiden tuloksia, ja siihen sisältyvä vero- 

riski on huomattavasti alhaisempi kuin siirtohinnoittelussa.

Varsinaisiin siirtohintoihin on Suomessa puututtu varsin harvoin, mutta 

ilmeisesti veroviranomaisten kiinnostus asiaan on lisääntymässä. On syytä 

kiinnittää huomiota siirtohinnoittelun perusteisiin ja asianmukaiseen doku

mentointiin. (Arasjärvi ym. 1994, 105-106)

Käytettäessä siirtohinnoittelua tuloksentasaamiseen on erityisesti seuraa- 

via verosäännöksiä pidettävä silmällä:

- Peiteltyä osingonjakoa koskeva säännös (VML 29 §)

- Veronkiertämistä koskeva yleissäännös (VML 28 §)

- Kansainvälistä peiteltyä voitonjakoa koskeva säännös (VML 31 §)

4.7.1. Peitelty osingonjako

VML 29.1 §:n mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista 

etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa hyväksi osakkuusaseman 

perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta.
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Näin ollen siis peiteltyä osingonjakoa koskeva säännös antaa mahdolli

suuden puuttua niihin perusteettomiin ”etuihin”, jotka emoyhtiö saa tytär

yhtiöltään. (Riistämä 1995, 408) Peitelty osingonjako saattaa esiintyä siten 

esim. ylihyvityksenä tai aliveloituksena.

Uudessa VML 29:ssä peitellyn osingon verotukseen aiheuttamat oikaisu- 

toimenpiteet on sisällytetty TVL 29 §:n 3 ja 4 momenttiin, joiden mukaan 

peitellyn osingonjaon ilmetessä on yhtiön verotuksessa meneteltävä niin 

kuin olisi käytetty käypää hintaa ja osakkaan veronalaiseksi tuloksi katso

taan käyvän ja käytetyn hinnan erotus. Tilanteessa, jossa peiteltynä osin

kona jaetaan varoja osingosta menevän veron välttämiseksi, on jaetut va

rat tältä osin katsottava osakkaan veronalaiseksi tuloksi. Näin ollen siis 

tuloon lisättävät erät voivat olla erisuuruisia tapauksen yksityiskohdista 

riippuen (Mattila 4/1999, 9)

Erityisesti tilanteessa, jossa konserniavustus olisi ollut mahdollinen yhtiöi

den välillä, ei ole helposti perusteltua olettaa peitellyn osingonjaon ole

massaoloa. (Peitellyn osingon verotuksen työryhmän muistio, VM 

1997:11 s.27; ks. myös KHO 8.8.1996 T 2437)

4.7.2. Veronkiertämistä koskeva yleissäännös

Veronkiertämistä koskeva yleissäännös voi tulla sovellettavaksi tapauksiin, 

joissa hinnoittelu suosii emoyhtiön kustannuksella tytäryhtiötä tai jossa 

hinnoittelu tytäryhtiöiden välillä poikkeaa selvästi markkinaehtoisesta hin

noittelusta. (Riistämä ym. 1995, 408)

Ongelmana yleislausekkeille perustuvassa vajaaverotuksen estämisessä 

on erityisesti se, että soveltamistasolle harkintavaltaa delegoivat normit
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ovat lähtökohtaisesti ristiriidassa oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden 

kanssa. Yleisluonteisten normien soveltamisessa ratkaisijalla on huomat

tavan paljon harkintavaltaa, sillä joustavan normin sanamuoto ei rajoita 

merkittävästi normin soveltajan ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehto

jen avoimuus vähentää verovelvollisen mahdollisuuksia ennakoida toi

menpiteidensä verotuskohtelua. (Juusela 1998, 149)

4.7.3. Kansainvälinen peitelty voitonsiirto

Kansainvälisille yrityksille on ominaista, että niillä on toimintayksikköjä 

useammassa maassa ja että nämä yksiköt muodollisjuridisesta itsenäisyy

destään huolimatta ovat saman taloudellisen kokonaisuuden osia. (Tikka 

ym. 1994, 190)

Kansainvälisten yritysten sisäisten siirtohintojen markkinaehtoperiaatteen 

mukainen vaatimus sisältyy VML 31 §:ään (aik. VerL 73 §). Vastaavia 

säännöksiä on myös monien muiden maiden verolainsäädännössä. (Riis

tämä ym. 1995, 408)

Mikäli rajan ylittävissä kaupoissa tai muissa oikeustoimissa on noudatettu 

markkinaehtoperiaatetta (arm's length), ei VML 31 §:ää voida soveltaa. 

Veroviranomaiset ovat pyrkineet puuttumaan erityisesti ns. management 

fee _ja muihin vastaaviin palvelumaksuihin. Mikäli palvelumaksut perustu

vat saatuihin palvelusuoritteisiin ja voidaan osoittaa, että järjestelmä toimii 

samojen periaatteiden mukaan kaikissa asianomaisissa maissa, ei asiaan 

voida puuttua (KHO 1993 В 504). Vastaavaa periaatetta on sovellettu li

senssi- ja royaltimaksuihin (KHO 1994 T 1847). (Arasjärvi ym. 1994, 105)
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Oikeustapaukset ovat osoittaneet, että erilaiset palvelu- ja käyttömaksut 

edellyttävät selvitystä siitä, että suomalainen yhtiö on saanut palvelun tai 

edun tai että sen puolesta on suoritettu toimia, joista se on itse välttynyt. 

(Tuominen & Linnakangas 1995, 285)

Esim. monikansallisille yrityksille on hyvin tunnusomaista, että ne perusta

vat erilaisia yhtiöitä, jotka huolehtivat juuri erityyppisistä tutkimus-, markki

nointi-, rahoitus- ym. vastaavista hallinnollisista toimista. Tällaisten kes- 

kushallintoyhtiön kulut jaetaan siten eri valtioissa olevien yhtiöiden kan

nettavaksi sovittujen perusteiden mukaan. Tytäryhtiöt ostavat tavallaan 

tällaisen yksikön palveluksia tarpeittensa mukaisesti. Maksut niistä peri

tään ns. service fee -maksuina. Tapauksessa KHO 21.10.1983 T 4335 

hyväksyttiin service fee -maksut vähennyskelpoisiksi kokonaan.
Näissä tapauksissa ratkaisevaa on ollut se, mitä toisistaan riippumattomi

en yritysten välillä olisi sovittu. (Siikarla 1990,116)

4.7.4. Hyväksyttävän siirtohinnan määritysmenetelmät

Keskeinen ongelma on, kuinka voidaan määrittää sellainen hyväksyttävä 

markkinahinta, johon käytettyä hintaa verrataan. Tässä ovat apuna ne 

monet hinnanoikaisumenetelmät, joita kansainvälisessä verotuskäytän

nössä on kehitetty. Tärkeimmät menetelmistä ovat

- hintavertailumenetelmä
- riippumattoman osapuolen maksaman hinnan menetelmä

- jälleenmyyntihinnan menetelmä ja

. kustannusvoittolisämenetelmä

(Tikka ym. 1994, 191)
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Hintavertailumenetelmässä verrataan yrityksen käyttämää hintaa niihin 

hintoihin, joita toisistaan riippumattomat saman alan yritykset käyttävät 

samanlaisista tuotteista. Riippumattoman osapuolen maksaman hinnan 

menetelmässä vertailuperusteena ovat ne hinnat, joita yritys käyttää myy

tiessään samoja tai vastaavanlaisia tuotteita riippumattomille kolmansille 

osapuolille. Jälleenmyyntihintamenetelmässä vertailuhintana käytetään 

hintaa, joka tavarasta saadaan, kun se myydään edelleen yritysryhmän 

ulkopuoliselle, ja tästä hinnasta vähennetään kohtuullinen kate. Kustan- 

nusvoittolisämenetelmässä otetaan markkinaehtoista hintaa määritettäes

sä lähtökohdaksi tuotteen omakustannushinta, johon lisätään asiaan kuu

luva voittolisä. (Tikka ym. 1994, 191-192)

4.8. Osakkeiden lunastaminen

Osakkeiden lunastus voi tapahtua joko osakepääomaa alentamalla (OYL 

6:1) ja 6:4) tai osakepääomaa alentamatta (OYL 7:2). Viimeksi mainitussa 

tapauksessa on yhtiöjärjestykseen sisällyttävä asiaa koskeva määräys. 

Lunastaminen voi tapahtua vain tilinpäätöksessä vahvistetun vapaan 

oman pääoman puitteissa. (Arasjärvi ym. 1994, 104)

Jos on ilmeistä, että osakkeiden lunastus tai osakepääoman alentaminen 

on tapahtunut osingosta menevän veron välttämiseksi, on jaetut varat tältä 

osin katsottava osakkaan veronalaiseksi tuloksi. Se, että sovelletaanko 

VML 28 §:ää, riippuu monesta tekijästä. Verotusta ei tapahdu, jos lunas

tukselle voidaan osoittaa liiketaloudelliset perusteet (esim. yhtiön toimin

nan supistaminen) tai muutoin hyväksyttävät syyt (esim. sukupolvenvaih

dos tai omistuksen uudelleenjärjestely).

Myönteisesti on yleensä suhtauduttu tapauksiin, joissa vain yhdeltä osak

kaalta tai osakastaholta on lunastettu kaikki osakkeet. Merkitystä on an-
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nettu myös yhtiön noudattamalle osingonjakopolitiikalle. (Arasjärvi ym. 

1994, 104-105)

Jos taas osakkeita on lunastettu kaikilta osakastahoilta, osinkoa ei ole ja

ettu tai osakepääoman korotukset ja lunastukset ovat seuranneet toisiaan, 

on ilmeistä, että verotukseen puututaan VML 28 §:n nojalla.

Lunastushinta voi olla enintään osakkeiden käypä hinta. Jos lunastukses

sa käytetään tätä suurempaa hintaa, johtaa tämä VML 29 §:n mukaiseen 

peitellyn osingonjaon verotukseen. Osakkeiden lunastuksen verokohte

lusta on yleensä aina syytä hakea ennakkotieto keskusverolautakunnalta. 

(Arasjärvi ym. 1994, 104-105)
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5. YRITYSJÄRJESTELYT

Yritykselle voi olla useista syistä syntyä tarve muuttaa omistuksensa tai 

toimintansa rakennetta. Järjestelyillä tavoiteltavia vaikutuksia ja myös jär

jestelyjen syitä on monia, ja tilanteet ovat kasuistisia. Käytettävät menet

telytavat valikoituvat sen mukaan, mihin järjestelyillä halutaan pyrkiä.

Usein menettelyt ovat peräkkäisiä niin, että rakennetta aletaan kehittää 

”tyvestä puuhun". (Immonen 1996, 12)

Yritysjärjestelyillä voidaan rakentaa tai purkaa konserniasetelmia: yritys

kaupoilla tai liiketoiminnan siirroilla voidaan muodostaa konsernirakenne ja 

fuusioilla tai yhtiöitä purkamalla konsernirakenteita voidaan puolestaan 

purkaa. Yhtiö voi myös jakautua useaksi uudeksi, samojen omistajien 

omistamiksi yhtiöiksi. Jakautumisen jälkeen voidaan osakekaupoilla tai 

muilla osakesiirroilla muodostaa uusia omistusasetelmia. (Immonen 1996, 

13)

Järjestelyjen tulisi tukea liiketoimintaa ja aikaansaada kannattavuuden, 

yleisen tehokkuuden tai tuottavuuden parantamista. Sen vuoksi järjestelyt 

ei saisi olla itsetarkoitus vaan niiden käytettävyyttä tulisi aina peilata liike

toiminnan kriteerejä vasten; niiden tulisi olla osa liiketoiminnan strategista 

keinovalikoimaa. (Immonen 1996, 12) Kyseistä tarkoitusta silmälläpitäen 

EVL:iin on otettu erillinen veronkiertosäännös (EVL 52 g §), joka edellyttää 

yritysjärjestelyiltä selviä liiketaloudellisia perusteita. Toisaalta sovelletta

vaksi saattaa tulla myös VML 28 §, esim. silloin kun kyseessä ei ole EVL:n 

tarkoittama yritysjärjestelyinänne (esim. sulautuminen, joka ei täytä EVL:n 

tiukkoja muotovaatimuksia)
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5.1. Sovellettavat lait

Yritysjärjestelysäänökset perustuvat EY:n ns. yritysjärjestely- tai fuusiove- 

rotusdirektiiviin (90/434/ETY) ja aikaisempiin EVL 52 §:ään (fuusiot) ja 52 

a §:ään liittyviin kansallisiin kehittämistarpeisiin, mutta perustana on myös 

osakeyhtiölaki. (Immonen, 2/97, 125-126)

Direktiivi koskee välittömästi vain sellaisia yritysjärjestelyjä, joissa osallisi

na olevat yhteisöt ovat vähintään kahdesta (eri) EU:n jäsenvaltiosta. Se ei 

koske suoraan yritysjärjestelyjä, joissa on mukana vain samassa jäsenval

tiossa kotipaikan omaavia yhteisöjä. Rajat ylittäviä järjestelyjä ei kuiten

kaan saa käsitellä ankarammin kuin puhtaita maan sisäisiä vastaavia jär

jestelyjä. Jäsenvaltioissa on yleensä menetelty siten, että direktiivin vel

voittamat verotusperiaatteet on saatettu koskemaan myös puhtaita maan 

sisäisiä yritysrakenteiden muutoksia. Suomessa on omaksuttu sama läh

tökohta uusille yritysjärjestelysäännöksille. (Mattila 1/96, 34) Uusia yritys- 

järjestelysäännöksiä sovelletaan meillä siis sekä kotimaisiin yritysjärjeste- 

lyihin että sellaisiin, jotka tapahtuvat EU:n eri jäsenmaissa toimivien yri

tysten kesken.

Portugali ja Espanja ovat implementoineet direktiivin kokonaan, Tanska, Ranska, Italia 

sekä Ruotsi ovat myös implementoineet direktiivin kokonaan, tosin eräin reunaehdoin. 

Saksa, Kreikka ja Iso-Britannia ovat jättäneet direktiivin implementoimatta fuusion ja ja

kamisen osalta, Irlanti ja Hollanti ovat puolestaan implementoineet fuusion ja jakamisen 

vain osittain. Belgia on implementoinut direktiivin kokonaan, mutta soveltaa sitä vain sil

loin, kun vastaanottava yhtiö on Belgiassa. Luxembourg soveltaa direktiiviä muihin jär

jestelyihin, muttei jakamiseen. (Immonen 1996, 113)

Vanhat EVL 52 § ja 52 a § on kumottu vuoden 1996 alusta lukien. Nykyi

set EVL:n yritysjärjestelysäännökset ovat EVL 52 - 52 g §:t (1733/1995; 

HE 177/95): fuusio, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakkeiden vaihto.
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Lisäksi näitä tilanteita koskevat TVL:n säännökset sulautumisesta (TVL 28 

§), luovutusvoitosta (TVL 45,2 §), ja tappioiden siirtymisestä jakautumises

sa (TVL 123 §). Nämä säännökset muodostavat lainsäädäntötaustansa 

vuoksi oman kokonaisuutensa. Lisäksi yritysjärjestelyinä voidaan pitää 

omaisuuslajisiirtoa, tulolähdesiirtoa, yksityiskäyttöönottoa, yritysmuodon 

muuttamista ja purkamista (Immonen 2/97, 126), tosin yrityksen purka

mista lukuunottamatta nämä on rajattu tutkielma-alueen ulkopuolelle.

Kaikki EVL 52 - 52 g §:n säännökset soveltuvat osakeyhtiöiden välisiin 

yritysjärjestelyihin. Muihin kotimaisiin yhteisöihin sovelletaan muita kuin 

osakevaihtoa (52 f) koskevia uusia säännöksiä. (Ilkkala & Andersson 

1996, 440)

5.1.1. Sääntelyn periaatteet

Direktiivin mukaan järjestelyyn ei saa kohdistaa veroseuraamuksia mm. 

seuraavilta osin:
- varallisuuden siirrossa käyvän arvon ja kirja-arvon erotus

- varaukset
- verotuksessa vähennyskelpoinen tappio

- fuusiovoitto
- luovutusvoitto osakkeiden vaihdossa ja osakkeina annettavan fuusio

ta! jakamisvastikkeen muodossa

(Immonen 1996, 112)

Yritysjärjestelysäännöksille on yhteistä jatkuvuuden noudattaminen, minkä 

vuoksi verotus lykkääntyy myöhempään ajankohtaan (Immonen 2/97,126). 

Sääntelyn perusajatus on lykätä verotusta siihen ajankohtaan, kunnes 

järjestelyssä siirtyneet varat tai vastikkeina saadut osakkeet luovutetaan
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edelleen (Immonen 4/97, 371). Näin ollen kirjanpitoarvot ja muut hankin

tamenot siirtyvät pääsääntöisesti muuttumattomina laissa tarkoitetuissa 

yritysjärjestelytilanteissa, ja ne vähennetään vastaanottaneen yhtiön ve

rotuksessa samalla tavalla kuin varat luovuttaneen yhtiön verotuksessa. 

Edellytyksenä jatkuvuusedun saamiselle on tiukkojen muotovaatimusten 

noudattaminen.

Jos siis yritysjärjestelysäännösten asettamat ehdot eivät täyty, seuraukse

na voi olla verotus, joka perustuu lähtökohtaan, että on tapahtunut siirty

neen omaisuuden luovutus käyvästä arvosta. (Ilkkala & Andersson 1996, 

439)

5.1.2. Yleinen yritysjärjestelyiden veronkiertosäännös

EY:n yritysjärjestelydirektiivin 11 artiklaan perustuva yleinen veronkierto- 

säännös (EVL 52 g) korostaa liiketoiminnallisten perusteiden roolia yritys

järjestelyiden syinä:

EVL 52 g §:
"Lain 52-52 f §:ssä olevia säännöksiä ei sovelleta, jos on ilmeistä, että järjestelyjen yksin

omaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on veron kiertäminen tai verotuksen välttämi

nen”

Veronkiertotarkoitusta ilmentävinä voidaan pitää esim. keinotekoisia apu- 

yhtiöitä, peräkkäisiä yritysjärjestelyltä, yhtiöitetyn toiminnan lopettamista 

pian liiketoimintasiirron jälkeen yms. toimenpiteitä (Leppiniemi 1996, 322)

Tarkoituksena ei ole kuitenkaan estää tai vaikeuttaa normaalia verosuun

nittelua, tervettä liiketoimintaa edistäviä rakennemuutoksia, toiminnan uu
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delleenorganisointia tai muuta liiketaloudellisesti perusteltua järkeistämistä 

(Immonen 4/97, 371).

Toisistaan riippumattomien osapuolten, joiden verotuksellinen intressi on 

vastakkainen, välillä tapahtuneita yritysjärjestelyjä voitaneen yleensä läh

tökohtaisesti pitää tapahtuneena liiketaloudellisella perusteella. (Manninen

1/98, 78)

Monet EVL 52 g §:ää ja yritysjärjestelydirektiivin 11 artiklaa koskevat ky

symykset ovat vielä avoimia ja odottavat kansallisen tuomioistuimen ja 

vastaavasti EY-tuomioistuimen kannanottoa. Näin ollen lain soveltamiseen 

liittyvä epävarmuus luo ongelmia asialliselle verosuunnittelulle. Säännök

sen suurin vaikutusalue lieneekin juuri ennaltaehkäisy. (Manninen 1/98,

84)

5.1.2.1. VML 28 §:n ja EVL 52 g §:n keskinäinen suhde

Joissakin vaiheittaisissa toimenpidesarjoissa saattaa olla fuusion, jakau

tumisen, liiketoimintasiirron tai osakevaihdon lisäksi muita yritysjärjestely

jen osia, esim. normaali yrityskauppa, yritysmuodon muuttaminen tai yri

tyksen purkaminen. Veronkiertoa arvioitaessa joudutaan tällöin sovelta

maan kahta säännöstä; em. yritysjärjestelyihin EVL 52 g §:ää ja VML 28 

§.ää vain muihin toimenpiteisiin. (Manninen1/98, 81)

Kumpaa lakia kulloinkin sovelletaan on kuitenkin etupäässä lain sovelta- 

jatahon ongelma, mutta itse verosuunnittelutilanteessa on kuitenkin hyvä 

perehtyä molempiin lainkohtiin liittyvään oikeuskäytäntöön.
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5.2. Sulautuminen

Sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan menettelyä, jossa toinen yhtiö yh

distyy toiseen yhtiöön ilman selvitystilamenettelyä niin, että sen varat ja 

velat siirtyvät kokonaisuudessaan, sellaisinaan ja samanaikaisesti vas

taanottavalle yhtiölle (tavallinen tai tytäryhtiöfuusio). Fuusio voi myös to

teutua niin, että kaksi tai useampi yhtiö yhdistyy uudeksi perustettavaksi 

yhtiöksi siirtämällä tälle varansa ja velkansa (kombinaatiofuusio). (Immo

nen 1992, 2)

Termit sulautuminen ja fuusio merkitsevät samaa asiaa, ja niitä käytetään 

rinnakkain asiayhteydestä riippuen. Termi "fuusio’ on kuitenkin ehkä ylei

semmin käytetty, etenkin vero-oikeudellisessa kirjallisuudessa. Kuitenkin 

lakitekstissä (esim. OYLssa ja verolaeissa) käytetään termiä sulautumi

nen. Tässä tutkielmassa termejä käytetään rinnakkain siten, että lähde

materiaalissa käytetty termi ratkaisee termivalinnan kulloinkin, muussa 

tapauksessa käytetään termiä fuusio.

5.2.1. Toimintastrategiset syyt

Toimintastrategisesta ympäristöstä johtuvana sulautumispäätöksen pe

rusteena on mm. yritysoston sopeutumisfuusio, jossa toteutetaan yhtiön 

nettovarallisuuden suora haltuunotto. Edelleen fuusioiden motiiveita on ns. 

konsernifuusio, jossa pidemmän aikaa itsenäisenä yhtiönä ollut yhtiö lo

petetaan tytäryhtiöfuusiolla. Myös rahoitusjärjestelyt voidaan toteuttaa ty- 

täryhtiöfuusiona, esim. MBO-kauppojen jälkihoitona. (Blummé ym. 1997, 

118)
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5.2.1.1. Yritysoston sopeutusfuusio

Yritysoston sopeutusfuusiossa fuusio toteutetaan yrityskaupan kohdeyhti- 

ön varallisuuden suoraksi haltuunottamiseksi. Fuusiotyyppinä on tavalli

sesti tytäryhtiöfuusio tai sekafuusio yrityskaupalla aikaansaadun omistuk

sen määrästä riippuen. Fuusio seuraa yleensä pian yrityskaupan jälkeen. 

(Immonen 1992, 31-32)

Tavallisesti tämänkaltaisessa tilanteessa syntyy (vähennyskelvotonta) 

fuusiotappiota, jos kauppahinta on markkinatilanteen sanelema, sillä 

osakkeiden kauppahinnassa on normaalisti maksettu myös toimintaedel

lytyksistä yms. liikearvoa muodostavista tekijöistä. (Immonen 1992, 34)

5.2.1.2. Konsernifuusio

Tällaisessa toimintaympäristössä fuusiolla lakkautetaan pidemmän aikaa 

itsenäisenä konserniyhtiönä ylläpidetty tytäryhtiö. Fuusiotyyppinä on taval

lisesti tytäryhtiöfuusio.

(Immonen 1992, 32)

5.2.1.3. Rahoitusjärjestelyfuusio

Tällaisessa toimintaympäristössä fuusio näyttäytyy keinona vyöryttää yri

tysoston rahoitusrasitus kannettavaksi kohdeyhtiön toiminnasta. Järjestely 

liittyy usein nk. MBO-kauppoihin tai LBO-kauppoihin, joita varten fuusio- 

osapuoleksi ja tekniseksi ostajaksi perustetaan tai hankitaan apuyhtiö. Yh

tiöoikeudellisena ja myös vero-oikeudellisena erityisongelmana kauppaan 

liittyy kysymys siitä, miten kohdeyhtiön varallisuutta tai tulonmuodostusta
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voidaan hyödyntää kaupan rahoituskustannusten kattamisessa. (Immonen 

1992, 32)

Esim. Jos ostettavalla yrityksellä on varoja, rahoitukseen voidaan käyttää 

ostettavan yhtiön omaisuutta siten, että siitä otetaan konserniapua tai yhtiö 

fuusioidaan ostavaan yhtiöön. Tällöin on usein käytetty erityistä apuyhtiö- 

tä. (Tuominen & Linnakangas 1995, 288)

5.2.1.4. Liiketoimintafuusio

Tällaisessa toimintaympäristössä fuusiolla yhdistetään kahden tai useam

man liiketoimintaa harjoittavan yhtiön varat ja velat. Tämänsuuntainen 

fuusio palvelee ehkä selvimmin liiketaloudellisia päämääriä. Fuusiotyyp- 

peinä ovat yleensä tavallinen fuusio tai kombinaatiofuusio. (Immonen

1992, 32-33)

Tämänsuuntaisessa tilanteessa erottuvat tavoitteina ainakin kasvumah

dollisuudet, tuotantoprosessin kehittäminen, markkinoinnin ja muun jake- 

lukanaviston monipuolistaminen ja tehostaminen, mutta vastaavasti myös 

kustannussäästöt, toimintojen tuottavuuden lisääminen, keskityspyrkimyk- 

set yms. yleinen toiminnallinen tervehdyttäminen. Oma merkityksensä voi 

olla myös yrityksen saattamisella julkisesti noteerauskelpoiseksi. (Immo

nen 1992, 35)

Tavallisesti liiketoimintafuusion taustalla näkyvät tavoitteina liiketoiminnan 

tehokkuuden lisääminen ja se, että tuotantovälineet voidaan saada fuusion 

avulla edullisemmin kuin ostamalla ne investointeina suoraan. Sulautumi

sen jälkeistä liiketoiminnan lisääntyvää tehokkuutta voidaan etsiä seuraa-
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vista vaikuttavista lohkoista: hallinto, toiminta ja yritysjohto. (Immonen 

1992, 36)

Fuusio voi tarjota keinon saada sellaista erityistietämystä, jota ei muuten 

saataisi erillisesti rekrytoituna. Toimintojen uudelleenryhmittelyllä voidaan 

myös päästä eroon heikoksi osoittautuneesta hallinnosta. (Immonen 1992,

36)

Toiminnallisen synergian lisääntyminen on ilmeisesti eräs keskeisimpiä 

liiketoimintafuusion tavoitteita, eli sulautuneiden yhtiöiden tehollinen sum

ma arvioidaan suuremmaksi kuin niiden yksiköt erillisinä. (Immonen 1992, 

36) Vertikaalisessa sulautumisessa vastaavat synergiaedut voivat ilmetä 

eri toimintatasojen tehostuneena yhteistyönä. (Immonen 1992, 38)

Kohdeyhtiön substanssi saattaa koostua sellaisista tuotantovälineistä, ko

neista, laitteista ym., joiden korvaava hankinta erillisesti voisi olla kalliim

paa kuin fuusion kautta. Sen vuoksi näiden hankkiminen fuusion avulla voi 

olla tarkoituksenmukaista. Motiivi korostuu, jos kohdeyhtiön osakekannan 

hinnoittelu on edullinen verrattuna sen substanssin käypää arvoon. (Im

monen 1992, 39) Tämä syy ei tosin suoraan erottune fuusion syynä, koska 

samaan tavoitteeseen voidaan päästä myös konsernirakenteella, eli osta

malla tytäryhtiö sitä kuitenkaan sulauttamatta.

Kohdeyrityksessä voi myös olla tietotaitoa, tehokkaat jakelukanavat tai 

muuta sellaista, joka voitaisiin hankkia erillisestikin. Fuusion - tai osake

kannan kaupan - kautta tähän päästään käsiksi nopeammin-ja ehkä 

halvemmalla. Tulokaskin voi tätä kautta saada tukevan jalansijan alalla ja 

vahvistaa nopeasti kilpailuasemaansa. (Immonen 1992, 39)
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Markkinaolosuhteiden parantamista voidaan hakea saneeraamalla kilpai

lija markkinoilta. Kohdeyhtiön hankkiminen ja sulautuminen eivät silloin 

ehkä tavoittelekaan sulautuvan yhtiön toiminnan jatkamista vaan päin

vastoin suoraan sen lopettamista. (Immonen 1992, 39)

5.2.1.5. Torjuntafuusio

Tällaisessa toimintaympäristössä fuusion avulla torjutaan uhkaavaa yritys- 

valtausta sulauttamalla kohdeyhtiö johonkin kolmanteen, ystävällismieli- 

seen yhtiöön. Tavoite on silloin tehdä valtaus vaikeammaksi. Torjunta- 

fuusiota leimaa usein lyhytkestoinen tavoitteenasettelu, joka ei ehkä kestä 

reaalitalouden paineita. (Immonen 1992, 33)

5.2.2. Veroekonomiset syyt

Toimintastrategisten syiden lisäksi oman kokonaisuuden muodostavat ve

roekonomiset syyt. Fuusion yhtiöoikeudellinen luonne on yleisseuraanto. 

Tämän mukaisesti fuusion verotuskohtelun tulisi olla neutraali, jolloin vero- 

seuraamusten ei tulisi ohjata fuusioiden toteutumista. Toisaalta verotuksen 

ei tulisi estää liiketaloudellisin perustein toteutettavia yhtiöiden yhdistymi

siä. (Blummé ym. 1997, 119 )

Fuusion verotuksellinen neutraalisuus onkin hyvin pitkälle toteutettu vuo

den 1996 alusta lukien, kun fuusiotulos säädettiin verotukseen vaikutta

mattomaksi eräksi. Tämän jälkeen sulautumisen yhteydessä keskeisesti 

harkittavat verokysymykset liittyvät yleensä joko sulautuvan tai vastaan

ottavan yhtiön tappiontasaukseen ja veroylijäämien ja käyttämättömien 

veronhyvitysten säilymiseen (ks. kpl. 5.2.5.), sekä osakkeenomistajien ve
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rotukseen sovellettavaan eriytettyyn tuloverojärjestelmään. (Blummé ym. 

1997, 199)

Fuusiotuloksen säätäminen verotukseen vaikuttamattomaksi saattaa tosin 

vaikuttaa ohjaavasti verosuunnitteluun sen vuoksi, että verovelvollisille 

tulee tarve valita jokin toinen keino, johon liittyy siinä tilanteessa edulli

sempi verokohtelu. (Immonen 1996, 124)

5.2.3. Sulautumisen verokohtelu

Sulautumisia eli fuusioita koskevat uudet perussäännökset on sijoitettu 

EVL 52 a ja b §:ään. Säännökset koskevat niin absorptiosulautumisia (ns. 

tavalliset fuusiot ja tytäryhtiöfuusiot) kuin kombinaatiosulautumisiakin. Pe

riaatteet soveltuvat sekä yhteisöihin että kotimaisiin elinkeinoyhtymiin. 

Vanha sulautumista koskenut EVL 52 § vastasi pääosin fuusiodirektiivin 

asettamia vaatimuksia. Uudet säännökset vastaavat tämän vuoksi suu

relta osin vanhoja periaatteita. (Mattila 1/96, 35)

Uusien säännösten mukaan
1. sulautuvan yhtiön ei katsota purkautuvan verotuksessa ja kyseessä on 

yleisseuraanto
2. jatkuvuusperiaate on voimassa yhtiöiden ja niiden osakkaiden verotuk

sessa
3. sulautumistilikaudelta toimitetaan erillisverotus

4 osakkeiden vaihtuminen fuusiovastikkeena saatuihin osakkeisiin ei ole 

luovutus (toisin rahavastikkeen osalta)

5. fuusiovoitto ei ole miltään osin veronalaista tuloa eikä fuusiotappio 

miltään osin vähennyskelpoista menoa

6. sulautumistilikaudelta on mahdollista tehdä vain yhdet täydet poistot
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7. fuusiovastikkeena voidaan antaa vain vastaanottavan yhteisön uusia 

osakkeita (eräin pienin poikkeuksin)

(Mattila 1/96, 35)

5.2.4. OYL:n ja EVL:n suhde sulautumisessa

Eräs yritysjärjestelyissä esiin tuleva verosuunnittelua vaikeuttava piirre on 

se, että osakeyhtiölain sallimia menettelyjä ei hyväksytä verotuksessa kuin 

rajoitetusti. Luonnollisesti vain OYL 14 luvun mukaan toteutettu sulautumi

nen (absorptio-, kombinaatio-, tai tytäryhtiösulautuminen) voidaan vero

tuksessa hyväksyä, mutta kaikkia OYL:n mukaisia fuusioita ei veroteta 

sulautumisena. EVL 52 a §:n ehtojen vastainen fuusio verotetaan EVL 51 

d §:n mukaisena yrityksen purkamisena. (Immonen 4/97, 372)

Esimerkiksi verotuksessa hyväksyttävässä sulautumisessa vastikkeena 

voi käyttää vain yhtiön uusia uusmerkinnässä antamia osakkeita, ja kä

teistä rahaa. Vastaanottavan yhtiön omien osakkeiden käyttö vastikkeena 

voi siten johtaa monenlaisiin veroseuraamuksiin. Lisäksi rahavastikkeen 

enimmäismäärä EVL 52 a §:n mukaan on 10 % vastikkeeksi annettavien 

osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta, kun taas OYLssä määrää ei 

ole kategorisesti rajoitettu. (Airaksinen & Jauhiainen 1997, 478)

5.2.5. Veroylijäämien, tappioiden ja käyttämättömien hyvitysten siirtymi

nen fuusiossa

Osakeyhtiön sulautuessa toiseen osakeyhtiöön noudatetaan veroylijäämi

en ja tappioiden (TVL 123 §). siirtymisessä omaa erillissääntelyä. Vas

taanottava yhtiö voi käyttää sulautuvassa yhtiössä vahvistetut tappiot tai
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veroylijäämät vain, jos vastaanottava yhtiö itse tai sen osakkaat tai osak

kaat ja yhtiö yhdessä ovat omistaneet yli puolet sulautuvan yhtiön osak

keista veroylijäämän tai tappion syntymisvuodesta lukien. Mikäli näin ei ole 

ollut, vastaanottava yhtiö ei voi käyttää hyväkseen sulautuvan yhtiön vero- 

ylijäämiä tai tappioita. Tähän ei ole mahdollista saada edes poikkeuslu

paa. (Auranen ym. 1998, 85) YHL 5 a.4 §:n mukaan edellä mainittu me

nettely koskee myös käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä.

5.2.6. Yrityksen purkaminen

Yrityksen purkautumisen veroseuraamuksista säädetään EVL 51 d §:ssä. 

Lopettavan yhteisön verotuksessa vaihto- sijoitus- ja käyttöomaisuuden 

sekä muun omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden todennä

köistä luovutushintaa vastaava määrä.

Näin esim. silloin, kun osakeyhtiö puretaan ja se luovuttaa liikevarallisuut- 

taan osakkeenomistajilleen, yhtiön on tuloutettava omaisuuden käyvän 

arvon ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Vastaanottajan veroseuraamusta 

saattaa lieventää TVL:n myyntivoittoverosäännöksiin liittyvä hankintame

no-olettama. (Leppiniemi 1996, 324)

TVL 46.1 §:n mukaan muun verovelvollisen kuin yhteisön, avoimen yhtiön 

tai kommandiittiyhtiön saamasta luovutushinnasta vähennettävä määrä on 

aina vähintään 20 % ja, jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vä

hintään 10 vuoden ajan, vähintään 50 %.
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5.2.7. Fuusion ja yhtiön purkamisen vertailua

Verosuunnittelussa yhtiön purkaminen voi erityisesti konsernissa olla 

vaihtoehtona yhtiön sulautumiselle. Emoyhtiön hankkiessa tytäryhtiön 

osakekannan ostettu yhtiö voidaan pitää konsernin tytäryhtiönä, tai se voi

daan sulauttaa emoyhtiöön taikka purkaa. (Immonen 1996, 152)

Etenkin EVL:n mukaan verotettavassa yhteisössä saatetaan pohtia tytär

yhtiön saattamista emoyhtiön yhteyteen vaihtoehtoisesti fuusion tai pur

kamisen avulla. Purkaminen johtaa varausten ja käypien arvojen tuloutu- 

miseen, fuusiossa taas pätee jatkuvuusperiaate. (Leppiniemi 1996, 325)

5.2.7.1. Fuusio/purkutappion huomiointi

On oletettavaa, että fuusiotappion vähennyskelpoisuuden poistaminen 

johtaa siihen, että fuusion sijaan varsinkin konserneissa käytetään 

enenevästi tytäryhtiön purkamista otettaessa tytäryhtiön varallisuus emo

yhtiön omistukseen. Purettaessa tytäryhtiö voidaan saada vähennyskel

poinen purkutappio, mutta fuusiossa ei saada vähennyskelpoista fuu- 

siotappiota. (Immonen 1996, 125)

Näin ollen runsaasti kirjanpitoarvoihin nähden arvokasta liikeomaisuutta 

omistava tytäryhtiö on usein edullisempaa fuusioida kuin purkaa. Jos taas 

emoyhtiö on maksanut osakkeista paljon ja syntyisi joko purku- tai fuu- 

siotappio, purkaminen saattaa olla edullisempi purkutappion laajan vähen

nyskelpoisuuden ansiosta, (väh. kelpoinen lopullisena arvopapereiden ar- 

vonalentumisena, EVL 42 §, tai pitkävaikutteisena menona, EVL 24 §. 

(Leppiniemi 1996, 325)
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5.2J.2. Fuusio/purkuvoiton huomiointi

Saattaa kuitenkin käydä myös niin, että verovapaasta fuusiovoitosta tulee 

verotuksessa erityisen kiihottava, mikä lisää fuusioita. Kirjanpidollinen fuu- 

siovoitto on paitsi verovapaata, se myös lisää omaa pääomaa ja nettova- 

roja. Se parantaa tätä kautta vastaanottavan yhtiön vakavaraisuutta ja 

kasvattaa voitonjakopotentiaalia tai mahdollisuuksia hankkia omia osak

keita tai antaa lähipiirilainoja. Purettaessa tytäryhtiö emoyhtiölle tuleva 

purkuvoitto sen sijaan on veronalaista tuloa. (Immonen 1996, 125)

5.2.7.3. Tappioiden, veroylijäämien ja käyttämättömien hyvitysten 

huomiointi

Sulautuvan yhtiön vahvistetut tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle TVL 

123 §:n edellytyksin , joissa keskeistä on se, milloin ja kuinka paljon vas

taanottava yhtiö tai/ja sen osakkeenomistajat ovat omistaneet sulautuvan 

yhtiön osakkeita. Veroylijäämät ja käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset 

siirtyvät samanlaisin omistusedetlytyksin. Purkautumisessa ei jako-osan 

saajalle voida siirtää purettavan yhtiön tappioita, veroylijäämiä eikä veron- 

hyvityksiä siinäkään tapauksessa, että jako-osan saaja jatkaisi purettavan 

yhtiön toimintaa. (Immonen 1996, 154)

5.2.7.4. Yhteenveto

Eräänlaisena karkeana johtopäätöksenä voitaneen siis ajatella, että tytär- 

yhtiöosakkeiden hankintamenon ylittäessä tytäryhtiön nettovarojen mää

rän tytäryhtiön purkaminen voisi olla fuusiota kannattavampi vaihtoehto 

purkutappion vähennyskelpoisuuden ansiosta; tytäryhtiön osakkeiden
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hankintamenon puolestaan alittaessa tytäryhtiön nettovarojen määrän ty- 

täryhtiöfuusio voisi taas olla kannattavampi vaihtoehto.

Mikäli tytäryhtiöllä on vahvistettuja tappioita, veroylijäämiä tai käyttämät

tömiä hyvityksiä, ja omistussuhteiden mukaan (ks. kpl 5.2.5.) nämä ovat 

siirtokelpoisia, saattaa sulautuminen muodostua myös näiltä osin kannat

tavammaksi kuin tytäryhtiön purku.

Fuusiota edeltävässä verosuunnittelussa on kuitenkin aina otettava huo

mioon, että keinotekoiset järjestelyt voidaan kumota verotukseen vaikut

tamattomiksi veronkiertoa koskevien säännösten EVL 52 g §:n tai VML 28 

§:n perusteella. (Leppiniemi 1996, 325); (ks. myös KHO 1992/5031)

5.3. Jakautuminen

Käsitteellä jakautuminen tarkoitetaan osakeyhtiölain 14 a luvun mukaista 

menettelyä. Jakautuminen on paitsi yhtiöoikeudellinen, myös vero- 

oikeudellinen käsite. EVL 52 c §:n säännöksessä tarkoitetaan osakeyhtiö

lain mukaista jakautumista, jonka osalta verotuksessa vain vaaditaan as

tetta tiukemmat edellytykset. (Immonen 1996, 198)

EVL 52 c §:n tarkoittama jakautuminen koskee elinkeinotoimintaa harjoit

tavan yhteisön jakautumista. Sitä sovelletaan järjestelyihin, joissa osake

yhtiö (jakautuva yhtiö) purkautuu selvitysmenettelyttä siten, että sen varat 

ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle (vastaanottavat yh

tiöt) jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien saadessa osuuksiensa mukai

sessa suhteessa vastikkeena kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen 

laskemia uusia osakkeita. Vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 

10 % vastikkeena annettavien osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon
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puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta yhtiön maksettua osakepää

omaa.

Yhtiö voi jakaa toimintaansa ja muuttaa omistustaan myös muilla tavoilla, 

muun muassa alentamalla osakepääomaansa, lunastamalla osakkeitaan 

taikka ostamalla omia osakkeitaan.

5.3.1. Jakautumisen veroseuraamukset

Jakautumisen veroseuraamusten osalta laissa viitataan sulautumisesta 

säädettyyn EVL 52b §:ään koskien sekä jakautuvaa että vastaanottavia 

yhtiöitä sekä näiden osakkeenomistajia. Jakautumisen yleisseuraanto- 

luonteesta johtuu, että jakautuvan yhtiön varaukset eivät purkaannu, eivät 

myöskään kertyneet taloudellisen pitoajan ylittävät kumuloituneet ylipois- 

tot. Varainsiirtoveroja ei makseta ja muutoinkin verotuksen jatkuvuusperi- 

aate toteutuu jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden välillä. (Blummé 

ym.1997,160)

5.3.1.1. Veroylijäämien, tappioiden ja käyttämättömien hyvitysten säilymi

nen jakautumisessa

YHL 5 a § ja 10 § mahdollistavat jakautuvan yhteisön käyttämättömien 

hyvitysten ja veroylijäämien siirtymisen vastaanottaville yhteisöille. Jako 

vastaanottavien yhteisöjen kesken tapahtuu siirtyvien nettovarojen suh

teessa ja edellytykset siirtymiselle ovat samat kuin sulautumisissa (omis

tus yli puolet osakkeista). (Mattila 1/96, 34)
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Jakautuvalle yhtiölle verotuksessa vahvistetut tappiot jaetaan vastaanotta

ville yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien suhteessa. (TVL 123 §) Poik

keuksen muodostavat eri tulolähteille vahvistetut tappiot, jotka siirtyvät 

vastaavan toiminnan mukana. Vastaanottava yhtiö saa vähentää jakautu

neen yhtiön tappiot ja käyttää tämän veroylijäämät sekä yhtiöveronhyvi- 

tykset, kun vastaanottavan yhtiön osakkaat ovat omistaneet yli puolet ja

kautuneen yhtiön osakekannasta sen verovuoden alusta, kun tappio, ve- 

roylijäämä tai yhtiöveronhyvitys on syntynyt. Veroylijäämien hyödyntämi

nen edellyttää, että taseeseen sisältyy vastaavasti osingonjakokelpoista 

vapaata omaa pääomaa. (Blummé ym. 1997, 161)

5.4. Liiketoimintasiirto

EVL 52 d §:ssä määritellyllä liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai 

useampaan liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin 

kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää 

toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) saaden vastik

keeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita.

Liiketoimintasiirto on yhtiöoikeudelliselta luonteeltaan suunnattu nettoap- 

porttiperustaminen. Jos taas vastaanottava yhtiö on jo olemassa, sovelle

taan suunnattua uusmerkintää koskevia menettelyjä. Liiketoimintasiirto on 

tällöin luonteeltaan suunnattu nettoapporttiemissio.

Tässä uudessa EVL 52 d §:ssä säädetyllä liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan 

asiallisesti aiempaa diffuusiota. Vanha ja uusi säännös poikkeavat kuiten

kin niin paljon toisistaan, ettei vanhasta käytännöstä juuri ole tulkinta- 

apua. (Andersson & llkkala 1996, 455)

72



Liiketoimintasiirto eroaa jakautumisesta ja fuusiosta siinä, että se ei ole 

yleisseuraanto eikä siihen sovelleta jatkuvuusperiaatetta. Jakautumisesta 

liiketoimintasiirto eroaa myös siinä, että siirtävä yhtiö jatkaa toimintaansa 

eikä purkaudu. (Leppiniemi 1996, 321)

Liiketoimintaa voidaan siirtää muutoinkin kuin liiketoimintasiirtona. Yleensä 

tällöin puhutaan yrityksen substanssikaupasta, tai liiketoimintaa voidaan 

siirtää myös apporttiehdoilla osakepääoman maksuksi.

5.4.1. Toimintastrategiset syyt

Perustettava uusi yhtiö voi esimerkiksi olla konserniin sisällytettävä tytär

yhtiö, tai se voidaan perustaa toisen yhtiön kanssa yhteistoimintaa varten 

(joint venture). Jos yhtiö on jo olemassa, siihen voi myös siirron jälkeen 

jäädä muita osakkeenomistajia kuin siirtävä yhtiö.

Esimerkiksi monialayrityksessä voidaan erottaa omaksi yhtiökseen yksi tai 

useampi toimiala taikka yhtiön toiminta voitaisiin jakaa esimerkiksi eriyttä

mällä tuotanto ja markkinointi. Siirron kohteena voisi olla myös tehdaslai

tos, jolloin siirretään tähän toimintaan kuuluvat varat, velat ja muut vel

voitteet. Liiketoimintasiirroilla konsernin toimintoja voidaan hajauttaa muo

dostamalla yhtiöt myös esim. rahoitus- ja tutkimusosastoista. (Immonen 

1996, 184)

Usein liiketoimintakonsernissa varsinainen liiketoiminta on eriytetty tytär

yhtiöihin, jotka myös voivat muodostaa alakonserneja, emoyhtiön hoitaes

sa erilaisia konsernin keskushallinto-, rahoitus- tai muita tehtäviä. (Immo

nen 1996, 184)
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5.4.2. Veroekonomiset syyt

Kannattavia yhtiöitä voi olla hyödyllistä hajauttaa konserniksi (tytäryhtiöik

si) esim. liiketoimintasiirrolla (aik. diffuusiolla), jolloin konsernin tulos ohja

taan konserniavustuksella tytäryhtiöön. Tämä (tytäryhtiö) voi sitten maksaa 

veroa, joka voidaan myöhemmin hyödyntää osingon maksun yhteydessä 

veroylijäämänä. Taloudellinen hyöty on kuitenkin rajallinen, sillä kysymys 

on lähinnä osingon saajayhtiölle (emoyhtiölle) annettavasta mahdollisuu

desta säilyttää kuluja. (Tuominen & Linnakangas 1995, 286)

Kyseinen tilanne soveltunee parhaiten tilanteeseen, jossa emoyhtiön ei ole 

tarkoitus jakaa voittoa osakkeenomistajille, vaan pidättää varat yhtiössä. 

Toiminnan jatkaminen yhtenä itsenäisenä yrityksenä johtaisi tällaisessa 

tilanteessa käyttämättömien veroylijäämien syntymiseen ja jäämiseen 

hyödyntämättä.

5.4.3. Liiketoimintasiirron verokohtelu

Siirtävän yhtiön verotuksessa luetaan luovutetun omaisuuden veronalai

seksi luovutushinnaksi omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva han

kintamenon osa edellyttäen, että siirto on tapahtunut kirjanpidossa pois

tamatta olevista arvoista. (EVL 52 d § 2 mom.) Vastaanottavan yhtiön ve

rotuksessa luetaan siirtyneen omaisuuden vähennyskelpoiseksi hankinta

menoksi vastaava määrä kuin on 2 momentin mukaisesti luettu siirtävän 

yhtiön veronalaiseksi luovutushinnaksi. (EVL 52 d § 3 mom.)

Liiketoimintasiirto ei realisoi voittoa edellyttäen, että verotuksen kirja-arvot 

säilyvät muuttumattomina ja mahdolliset piiloarvot siten siirtyvät vastaan

ottaville yhtiöille. (Andersson & llkkala 1996, 458)
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Liiketoimintasiirto ei - toisin kuin jakautuminen - ole yleisseuraantoa.

Tästä on katsottu seuraavan, ettei vastaanottavalle yhteisölle voida siirtää 

muita kuin kohdistettavia varauksia, yhtä vähän kuin tappiota ja veroyli- 

jäämää. Nämä jäävät siis siirtävään yhtiöön, joka edelleen toimii itsenäi

senä verovelvollisena. (Andersson & llkkala 1996, 458)

Siirtävän yhtiön vastikkeeksi saamien osakkeiden verotuksessa vähen

nyskelpoiseksi hankintamenoksi luetaan siirrettyjen varojen verotuksessa 

vähentämättä oleva määrä vähennettynä siirtyneiden velkojen ja varaus

ten määrällä. (Leppiniemi 1996, 322)

EU:n direktiivissä edellytetään, että liiketoimintasiirrossa luovutuksen 

kohteena on itsenäinen liiketoimintakokonaisuus. Tällä tarkoitetaan yhtiön 

liiketoimintaan liittyviä varoja ja velkoja ja muita velvoitteita, jotka organi

satorisesti muodostavat itsenäisesti toimeentulevan taloudellisen yksikön. 

(HE 177/95 s. 13) Lain määritelmä ei ole tarkka, vaan se jättää paljon tul

kinnan varaan. (Andersson & llkkala 1996, 456)

Yhtiöoikeudellisesti liiketoimintasiirto on apportin kaltainen. Tästä rajoituk

sesta seuraa mm. se, ettei liiketoimintasiirtoa voida tehdä niin, että siirret

tävien velkojen määrä ylittäisi siirrettävien varojen määrän. (Leppiniemi 

1996, 322)

5.4.3.1. Vahvistetut tappiot, veroylijäämät ja yhtiöveron hyvitykset

Liiketoimintasiirrossa vastaanottava yhtiö ei saavuta muilta kuin säännök

sessä erikseen mainituilta osin siirtävän yhtiön verotusasemaa. Siirtävä 

yhtiö ei itse purkaudu, vaan se on edelleen oma verosubjektinsa. Sen
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vuoksi siirtävän yhtiön vahvistetut tappiot, veroylijäämät tai käyttämättömät 

yhtiöveronhyvitykset eivät siirry liiketoiminnan hankkineelle yhtiölle. (Im

monen 1996, 191)

Poikkeuksen edellä mainittuun muodostaa kuitenkin TVL 123 a § 

(29.11.1996/927), jonka mukaan yhteisöllä, joka on EVL 52 d §:ssä tar

koitetun liiketoimintasiirron yhteydessä perustettu jatkamaan toisessa Eu

roopan unionin jäsenvaltiossa asuvan yhteisön Suomessa olevassa kiin

teässä toimipaikassa harjoittamaa toimintaa, on oikeus vähentää tulostaan 

kiinteän toimipaikan verotuksessa vahvistettu tappio.

5.5. Osakevaihto

Verojärjestelmästä annettu direktiivi määrittelee osakkeiden vaihdon yri

tyskaupaksi, jossa yhtiö hankkii sellaisen määrän toisen yhtiön osakkeita, 

että ne tuottavat äänivallan enemmistön tuossa yhtiössä (HE yritysjärjes

telyjä koskevien EVL.n säännösten muuttamiseksi s.7). Hankinnan koh

teena olevan yhtiön osakkeenomistajat saavat vaihdossa vastikkeeksi 

ostajayhtiön suunnattuna osakeantina emittoimia uusia osakkeita. Vastik

keena voidaan antaa myös rahaa, jonka määrä on rajoitettu 10%.iin liik

keeseen laskettujen uusien osakkeiden nimellisarvosta. (Blummé ym. 

1997, 162 ja EVL 52 f §)

5.5.1. Osakevaihtoa koskeva sääntely

Osakkeiden vaihtoa koskevat säännökset sisältyvät EVL 52 f §:ään. 

Säännökset tulivat voimaan vuoden 1996 alussa eikä laissa tätä ennen 

ollut vastaavia säännöksiä. EVL 52 f § pohjautuu EU:n yhteisestä verojär
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jestelmästä annettuun direktiiviin (90/434/ETY). Menettelystä ei ole sää

detty erikseen yhteisölainsäädännössä, koska järjestely rinnastuu luon

teeltaan osakeyhtiölain 4 luvussa säänneltyyn suunnattuun osakeantiin. 

(Blumméym. 1997, 161)

Direktiivissä tarkoitetaan tilanteita, joissa määräysvallan hankkiva ja han

kinnan kohteena olevan yhtiön kotipaikka on eri jäsenvaltioissa. EVL 52 f § 

täyttää direktiivin edellytykset. Soveltamisalaa on laajennettu muiden di

rektiivissä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen tapaan siten, että säännöstä 

sovelletaan myös maan sisällä tapahtuviin osakkeiden vaihtoihin. Näin 

ollen osakevaihto voidaan toteuttaa sekä rajat ylittävinä että maan sisällä 

tapahtuvina. Vaihto soveltuu esim. tapaukseen, jossa suomalaisen emo

yhtiön EU:n alueella olevista tytäryhtiöistä muodostetaan osakevaihdolla 

alakonserni. (Blummé ym. 1997, 162)

5.5.2. Osakevaihdon verokohtelu

Osakevaihtoa koskevien säännösten tarkoituksena on huojentaa luovu- 

tusvoittoverotusta vaihtotapauksissa. Siltä osin kuin osakevaihdon yhtey

dessä käytetään rahaa, syntynyt luovutusvoitto on tavalliseen tapaan ve

ronalainen. Näin ollen osakevaihto mahdollistaa tavanomaiselle myynnille 

vaihtoehtoisen veroseuraamuksiltaan edullisemman tavan yhtiöstä luopu

miseen (Leppiniemi 1996, 323).

Säännöksen vero-oikeudellinen soveltamisalue edellyttää kohdeyhtiön 

osake-enemmistön hankintaa. Olennaista on, että hankituilla osakkeilla 

saadaan yli 50 %:n äänten enemmistö. Mahdollista on siten hankkia esim. 

11 % äänivallan tuottavat osakkeet, jos hankkiva yhtiö omistaa ennestään
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kohdeyhtiöstä 40 %. Vastaavasti on mahdollista hankkia kerralla 51-100 

% osakkeista. (Blummé ym. 1997, 162)

Osakevaihtoa ei pidetä luovutuksena, joten vastikkeensaajien verotus lyk

kääntyy ajankohtaan, jolloin vaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edel

leen. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään 

luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon 

osaa. Siltä osin kuin vastikkeena saadaan rahaa, vaihtoa pidetään osak

keiden luovutuksena. (EVL 52 f §)

Osakevaihto ei ole yleisseuraanto (kuten sulautuminen ja jakautuminen). 

Vaihdon kohteena olevien osakkeiden lukumäärästä riippuen kohdeyhtiön 

verotuksessa vahvistetut tappiot, käyttämättömät veroylijäämät ja yhtiöve

ron hyvitykset saatetaan menettää. (Blummé ym 1997, 162) (ks. kpl. 4.2.3.)

5.5.3. Osakkeiden vaihdon yhtiöoikeudelliset säännökset

Vastaanottavan yhtiön kannalta kyseessä on osakeyhtiölain 4 luvussa 

säännelty suunnattu osakepääoman korottaminen. Uusmerkinnässä on 

noudatettava lain 4:6 §:n tarkoittamaa menettelyä osakkeiden merkinnästä 

apporttiomaisuutta vastaan. Korotuspäätös edellyttää tällöin mm. osake

yhtiölain 2:4a §:ssä säädetyn riippumattomana asiantuntijana toimivan 

hyväksytyn tilintarkastajan lausuntoa siitä, vastaako apporttiomaisuuden 

muodostavan kohdeyhtiön osakkeiden arvo niitä vastaan annettavien 

vastaanottavan yhtiön emittoimien uusien osakkeiden arvoa. (Blummé ym. 

1997, 163)
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1. Konserniksi organisoituminen

Liiketoiminnan organisointi useamman yrityksen yritysryhmäksi tai konser

niksi johtuu usein selkeistä liiketaloudellisista motiiveista, kuten esimerkiksi 

tehokkuuden mittauksen helpottamisesta, avainhenkilöiden sitomisesta 

yritykseen omistusjärjestelyiden avulla tai ulkopuolisten yhteistyökumppa

neiden mukaanottamisesta.

Bengt Karlöffin mukaan portfolioiden eli liiketoiminta ryhmien muodostami

sen taustalla on kaksi peruslähtökohtaa: portfolioiden avulla tavoitellaan 

joko synergiasta tai diversifioinnista saatavia hyötyjä.

Synergian avulla pyritään lisäämään koko yritysryhmän tehokkuutta tai 

tuottavuutta siten, että yritysryhmään kuuluvat yritykset tuottavat toimin

nallaan lisäarvoa myös yritysryhmän muille yrityksille.

Diversifioinnin avulla yritysryhmän liiketoiminta puolestaan hajautetaan 

yhden toimialan sijasta useisiin usein toisiinsa liittymättömiin toimialoihin. 

Tällä pyritään usein tasaamaan yhteen toimialaan liittyvää liikeriskiä. On

gelmana on kuitenkin yritysryhmän yhteisen edun vaarantaminen, koska 

siirtyminen totutusta toimialalogiikasta vieraaseen toimialalogiikkaan 

saattaa helposti johtaa ongelmiin. Usein siirtyminen perinteiseltä alalta 

uudelle alalle johtuukin muista kuin liiketoimintastrategisista syistä.

Usein liiketaloudellisten motiivien taustalla on siis muitakin tekijöitä, joita ei 

välttämättä ainakaan julkisesti haluta myöntää, kuten esim. valtahakuinen 

laajentaminen. Portfolion hankkiminen tai laajentuminen voi myös tapah-
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tua ilman erillistä strategista valintaa esim. silloin kun teknisen osaamisen 

pohjalta on keksitty uusia liiketoiminta-alueita, joita yhdistää ainoastaan 

tekniikka.

6.2. Voitonjaon verosuunnittelu

6.2.1. Osingonjakoja konserniavustus

Keskeisimmät voitonjaon muodot konsernissa ovat osingonjako sekä kon

serniavustus. Osingonjako edellyttää aina vastaavan määrän vapaata 

pääomaa, eikä emoyhtiön osingonjako saa ylittää konsernitaseen osoitta

maa vapaan pääoman määrää. Konserniavustuksen antaminen edellyttää 

puolestaan varsin tiukkojen kriteereiden täyttymistä omistusosuuden, ko

timaisuuden, omistusajan ja tilikausien päättymisajankohtien suhteen.

Osinkoa voidaan jakaa konsernissa ainoastaan tytäryhtiöiltä emoyhtiölle 

tai tytäryritysten välillä, eli osingonjako ei ole mahdollista ”ylhäältä alas

päin”, kun taas konserniavustus toimii kaikkiin suuntiin konsernin sisällä 

mikäli antamisen ehdot täyttyvät.

Osingonjaon verosuunnittelussa keskeistä roolia näyttelevät veroylijäämi- 

en syntyminen ja niiden hyväksikäyttäminen. Yhtiön, jonka tarkoituksena 

on jakaa osinkoa, tulee näyttää tulosta tai sillä on oltava käytettävissään 

veroylijäämiä jotta se voi välttyä täydennysverolta. Yhtiölle, joka näyttää 

tulosta muttei jaa osinkoa, syntyy veroylijäämiä, jotka saattavat jäädä ko

konaan hyödyntämättä ilman asianmukaista verosuunnittelua.
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On vielä huomattava, että konserniavustusta ei voida antaa TVL-yhtiölle, 

vaikkakin konserniin kuuluvan TVL-yhtiön omistusosuus lasketaan mu

kaan omistusosuusvaatimusta laskettaessa.

6.2.2. Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelussa konserniyritysten kesken on lähtökohtaisesti käytettävä 

markkinahintaa, muutoin tilanne saatetaan tulkita peitellyksi osingonjaoksi, 

kansainväliseksi peitellyksi voitonsiirroksi tai siihen voidaan soveltaa ve- 

ronkiertämistä koskevaa yleissäännöstä. Tosin verotuksessa vähennys

kelpoinen konsernituki on mahdollista toteuttaa myös siirtohinnoittelun 

muodossa, mutta tällöin edellytyksenä on se, että saajayhtiö on toimin

nallaan edistänyt muiden konserniyritysten toimintaa ja että saajalla on 

ollut tuen tarve. Veroriski on kuitenkin tällöin aina olemassa.

6.2.3. Osakkeiden lunastaminen

Voitonjako konsernissa voi tapahtua myös osakkeita lunastamalla, tosin 

tällöin lunastuksessa on käytettävä osakkeiden käypää hintaa ja lunastuk

selle on löydyttävä liiketaloudelliset perusteet, eli sitä ei voida käyttää 

osingonjaosta menevän veron välttämiseksi, koska tällöin siihen voidaan 

puuttua veronkiertämistä koskevan yleissäännöksen perusteella.

6.3. Yritysjärjestelyt

Konsernirakenteiden muutokset on mahdollista toteuttaa siten, että muu

toksista ei aiheudu ylimääräistä verorasitusta. Nämä yritysjärjestelysään-
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nökset koskevat sulautumisia, jakautumisia, liiketoimintasiirtoja ja osakkei

den vaihtoa.

6.3.1. Fuusio

Sulautumisten eli fuusioiden toimintastrategia syitä ovat yritysoston so- 

peutusfuusio, konsernifuusio, rahoitusjärjestelyfuusio, liiketoimintafuusio 

tai torjuntafuusio.

Fuusion verosuunnittelulle on nykyisin keskeistä ensinnäkin veroylijäämi- 

en, käyttämättömien hyvitysten ja tappioiden säilyminen, mikä käy päinsä 

silloin kun vastaanottava yhtiö itse tai sen osakkaat tai osakkaat ja yhtiö 

yhdessä ovat omistaneet yli puolet sulautuvan yhtiön osakkeista veroyli- 

jäämän tai tappion syntymävuodesta lähtien.

Toinen esiin noussut verosuunnittelukysymys on se, kannattaako koh

deyritys fuusioida vai purkaa. Yksinkertaistetusti ratkaisu riippuu siitä, ylit

tääkö tytäryhtiöosakkeiden hankintameno tytäryhtiön nettovarojen määrän. 

Jos näin on, niin purkaminen on purkutappion vähennyskelpoisuuden 

vuoksi fuusiota kannattavampi vaihtoehto. Tytäryhtiön osakkeiden han

kintamenon puolestaan alittaessa tytäryhtiön nettovarojen määrän, on su

lautuminen fuusiovoiton verottomuuden ansiosta kannattavampaa.

6.3.2. Jakautuminen

Jakautumisen yleisseuraantoluonteesta johtuu, että jakautuvan yhtiön 

omaisuuserät siirtyvät jatkuvuusperiaatteella kirjanpitoarvoistaan vastaan

ottaville yhtiöille.
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Veroylijäämät, tappiot ja käyttämättömät hyvitykset siirtyvät vastaanotta

ville yhtiöille siirtyvien nettovarojen suhteessa ja edellytykset siirtymiselle 

ovat samat kuin sulautumisissa.

6.3.3. Liiketoimintasiirto

Liiketoimintasiirrossa luovutuksen kohteena on itsenäinen liiketoimintako- 

konaisuus, eli liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja muut velvoitteet, jotka 

organisatorisesti muodostavat itsenäisesti toimeentulevan yksikön.

Liiketoimintasiirto eroaa jakautumisesta ja fuusiosta siinä, että se ei ole 

yleisseuraanto eikä siihen sovelleta jatkuvuusperiaatetta. Lisäksi siirtävä 

yhtiö ei purkaudu vaan se jatkaa toimintaansa, minkä vuoksi veroylijää

mät, tappiot, ja hyvitykset jäävät siirtävään yhtiöön. Liiketoimintasiirto ei 

kuitenkaan realisoi voittoa edellyttäen, että verotuksen kirja-arvot säilyvät 

muuttumattomina.

6.3.4. Osakevaihto

Osakkeiden avulla on mahdollista toteuttaa yrityskauppa verotuksellisesti 

edullisena siten, että vastikkeensaajien verotus lykkääntyy ajankohtaan, 

jolloin vaihdossa saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Edellytyksenä on, 

että hankituilla osakkeilla saadaan yli 50 %:n äänten enemmistö.

Merkittävä verosuunnittelukysymys osakevaihdon yhteydessä on se, säi

lyvätkö kohdeyhtiön vahvistetut tappiot, käyttämättömät veroylijäämät ja
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yhtiöveron hyvitykset. Tämä riippuu vaihdon kohteena olevien osakkeiden 

lukumäärästä.
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