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Tutkimuksen tavoitteet
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Käytetyt lyhenteet

AKL = Laki avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä

EVL = Laki elinkeinotulon verottamisesta

KILA = Kirjanpitolautakunta

KHO = Korkein hallinto-oikeus

KKO = Korkein oikeus

KPL = Kirjanpitolaki

KPA = Kirjanpitoasetus

KTM = Kauppa-ja teollisuusministeriö

KVL = Keskusverolautakunta

LOAVMp = Päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista

OYL = Osakeyhtiölaki

TVL = Tuloverolaki

VML = Laki verotusmenettelystä

YHL = Laki yhtiöveron hyvityksestä
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1. JOHDANTO

1.1 Taustaa

Omistajille jaettavissa olevan vapaan oman pääoman määrään voidaan 

edelleen, uuden kirjanpitolain kiristyneistä määräyksistä huolimatta, 

vaikuttaa kirjanpidollisilla ja tilinpäätökseen laatimiseen liittyvillä 

ratkaisuilla. Pienissä osakeyhtiöissä ja henkilöyhtiöissä tällä voi olla 

merkittävä vaikutus omistajien toimeentuloon ja suuremmissa 

osakeyhtiöissä sijoittajia kiinnostavaan osingonjakokykyyn.

Voitonjakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä perustuu taseen 

osoittamaan vapaaseen omaan pääomaan. Tämä ei kuitenkaan suoraan 

osoita jakokelpoisen vapaan oman pääomaan määrää vaan siitä on 

ensin vähennettävä jakokelvottomat erät ja tehtävä tarvittavat oikaisut.

Mm. osakeyhtiölaki, laki avoimista ja kommandiittiyhtiöistä, 

kirjanpitolaki ja verolait sanelevat minkäsuuruinen määrä 

jakokelpoista vapaata omaa pääomaa yrityksellä on kulloinkin 

käytössään.

Jaettavissa olevan vapaan oman pääomaan liittyvällä 

verosuunnittelulla voidaan vaikuttaa omistajille jaettavan 

varallisuuden verorasitukseen ja ehkäistä verotuksellisesti 

epäedullisten verotustilanteiden syntyminen.

1.2 Käsitteiden määrittely

Voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma joudutaan siis 

tapauskohtaisesti määrittämään taseen vapaan oman pohjalta tekemällä 

siihen tarvittavat korjaukset.
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Tilinpäätössuunnittelulla pyritään saavuttamaan halutunlainen 

tilinpäätöstulos. Yleisenä tavoitteena on estää liian suuren verottettavan 

tulon syntyminen. Verosuunnittelu liittyy läheisesti 

tilinpäätössuunnitteluun verotuksen kirjanpitosidonnaisuuden vuoksi. 

Verosuunnittelulla pyritään selvittämään eri toimintavaihtoehtojen 

veroseuraamukset ja varmistamaan mahdollisimman edullinen 

verokohtelu eri tilanteissa.

Noteeraamattoman yhtiön jakaman osingon verotus on suomessa 

jäljestetty niin, että osinkotulo jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin. 

Pääomatuloa verotaan suhteellisen 29 % verokannan mukaan ja 

ansiotuloa progressiivisen veroasteikon mukaan. Osingon pääomatulo- 

osuus lasketaan yrityksen nettovarallisuuden pohjalta.

1.3 Tavoitteet ja rajaukset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten tilinpäätös- ja 

verosuunnittelulla voidaan vaikuttaa voitonj akokelpoisen vapaan oman 

pääoman määrään ja sen verokohteluun. Tämän selvittämiseksi 

määritellään ensin luvussa kaksi ne tekijät, jotka vaikuttavat 

osakeyhtiön voitonj akokelpoisen vapaan oman pääoman määrään. 

Luvussa kolme keskitytään henkilöyhtiöiden voitonjaon ja vapaan oman 

pääoman erityispiirteisiin. Luvussa neljä esitellään keinot joilla voidaan 

vaikuttaa voitonj akokelpoisen vapaan oman pääoman määrään. 

Näkökulmana on osakeyhtiö. Viidennessä luvussa keskitytään 

jakokelpoisen vapaan oman pääoman verosuunnitteluun osakeyhtiön 

osalta. Viimeisessä luvussa tehdään johtopäätökset. Tutkimuksessa 

henkilöyhtiöillä tarkoitetaan avoimia ja kommandiittiyhtiötä. 

Yksityisliikkeisiin ei puututa.

Tutkimuksessa ei ole erillistä empiiriaosuutta, mutta käytäntöä 

valotetaan oikeustapausten ja viranomaisohjeiden ja päätösten valossa.



2. OSAKEYHTIÖN VOITONJAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA

Osakeyhtiön voitonjako on sallittu vain tilinpäätöksessä esitetyn vapaan 

oman pääoman puitteissa. Esitetty vapaa oma pääoma ei välttämättä 

kuitenkaan sellaisenaan edusta voitonjakokelpoista vapaata omaa 

pääomaa. Kiijanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten perusteella 

muodostettu vapaa oma pääoma sisältää merkittävässä määrin 

jakokelvottomia eriä, jotka täytyy ottaa huomioon voitonjakokelpoisen 

vapaan oman pääoman määrä arvioitaessa. Näitä kysymyksiä tarkastellaan 

seuraavassa.

Osakeyhtiölain säännökset lienevät merkittävin vapaan oman pääoman 

jakokelpoisuutta rajoittava tekijä. Kirjanpitolain vaatimus oikeiden ja 

riittävien tietojen esittämisestä ja ongelmat tilikauden tuloksen 

mittaamisessa ja määrittelyssä osittain tulkinnanvaraisten sääntöjen 

pohjalta, tulee myös ottaa huomioon asiaa pohdittaessa. Tärkeä näkökohta 

on myös velkojaintressin huomioonottaminen.

Osakeyhtiön vapaa oma pääoma voidaankin esittää luonteensa perusteella 

kolmeen eri ulottuvuuteen jaettuna, eli tilinpäätöksessä esitettyyn, 

todelliseen ja voitonjakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan.1 Erään 

määritelmän mukaan ”jakokelpoista on voitto, joka voidaan jakaa 

yrityksestä heikentämättä sen ansaintavoimaa, ts. kannattavuutta tai 

rahoitusta2”.

2.1 Osakeyhtiölain voitonjakorajoitukset

Osakeyhtiöoikeudellisia pääperiaatteita on, ettei yhtiön varoja saa vapaata 

oma pääomaa lukuunottamatta jakaa osakkaille ennen yhtiön 

purkautumista. Tällä periaatteella on tarkoitus suojata ennen kaikkea 

yhtiön velkojia. Velkojat voivat odottaa, että yhtiö ei voi päättää jakaa

1 Tuokko, 2000 s. 7
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osakkaille tai muuten vastikkeetta luovuttaa sidottua omaa pääomaa 

vastaavia varoja. Varojen jakoa koskevien säännösten tarkoituksena on 

varmistaa, että osakepääomasijoitukset pysyvät yhtiössä sen toiminnasta 

suurimman riskin kantavana omana pääomana/

Voitonjaon luvallisuus ja enimmäis- ja mahdollinen vähimmäismäärä 

ratkaistaan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. 

Voitonjaon pohjaksi ei saa asettaa välitasetta joko niin, että sen pohjalta 

pyrittäisiin jakamaan osinkoa tilikautta lyhyemmältä ajalta, tai niin, että 

sen avulla oikaistaisiin kuluneen tilikauden tilinpäätöstä vastaamaan 

paremmin sen ajankohdan tilannetta, jolloin voitonjaosta päätetään. 

Periaatteessa ei siten yhtiön taloudellisen aseman muuttuminen 

tilinpäätöspäivän jälkeen vaikuta yhtiön oikeuteen jakaa osinkoa eikä sen 

määrään. Mikäli yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen kärsinyt 

merkittäviä tappioita tai sen taloudellinen asema on muuttunut 

merkittävästi epäedullisempaan suuntaan, ei hallitus saa esittää tai 

hyväksyä suurempaa osingonjakoa kuin mikä tilanteen muuttuminen 

huomioon ottaen on puolusteltavissa.2 * 4 Edellä mainittuun tilanteeseen 

liittyy kiinteästi kirjanpitolain jatkuvuuden periaate, jota tarkastellaan 

myöhemmin lisää.

Voitonjakoon saadaan siis käyttää enintään viimeksi päättyneeltä 

tilikaudelta vahvistetun taseen mukainen voitto ja yhtiön muu vapaa oma 

pääoma. Yhtiön muu vapaa oma pääoma on yhtiön aikaisemmilta 

tilikausilta jakamatta jäänyttä voittoa jota ei ole siirretty sidottuun omaan 

pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, ylikurssi-, vara- ja 

arvonkorotusrahasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa pääomaa.

2.1.1 Jakokelvottomat erät

2 Riistämä, 2000 s. 18
J Airaksinen 1997 s. 421
4 Kyläkallio, Iirola .Kyläkallio, 1997 s. 756
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Vahvistetun taseen mukainen vapaa oma pääoma ei siis suoraan merkitse 

voitonjakoon käytettävissä olevien varojen määrää. Osakeyhtiölaki 

määrittelee useita jakokelvottomia eriä, jotka on vähennettävä vapaasta 

omasta pääomasta voiton] akokelpoisen vapaan oman pääomaa 

selvitettäessä. Näitä eriä ovat:

- syntyneet tappiot

- perustamismenot

- tutkimus- ja kehittämismenot

- omien ja emoyhtiön osakkeiden hankintameno

- pääomalainalle maksettava korko tai muu hyvitys

- lähipiirilainat ja lähipiiri vakuudet.

2.1.1.1 Tappiot

Mikäli yhtiö on tehnyt tappiota viimeksi päättyneellä tilikaudella ja/tai 

taseessa on tappiota tätä aiemmilta tilikausilta, ne on vähennettävä 

viimeksi päättyneen tilikauden voitosta tai muusta vapaasta omasta 

pääomasta. Se, että yhtiö on viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tuottanut 

tappiota, ei estä voitonjakoa, jos yhtiön aikaisemmilta vuosilta kertynyt 

vapaa oma pääoma ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta kertyneen 

tappion ja muiden jakokeIvottomien erien yhteismäärän5.

2.1.1.2 Perustamismenot

Kirjanpitolaki sallii yhtiön perustamisesta aiheutuvien kulujen 

aktivoimisen taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. Tämä aktivoitu 

määrä on vähennettävä vapaasta omasta pääomasta voiton] akokelpoisten 

varojen määrää selvitettäessä.

Perustamismenoja ei määritellä sen paremmin Osakeyhtiö- kuin 

kirjanpitolaissakaan. Hallituksen esityksessä 89/1996 O YL 2:2 koskevassa 

perustelussa mainitaan yhtiön perustamiseen liittyvistä kuluista seuraavaa:
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”Näitä ovat esimerkiksi osakemerkinnästä, perustamiskokouksen 

pitämisestä ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta aiheutuvat kulut sekä 

yhtiöasiakirjojen laatimisesta ja muista yhtiön perustamistoiminnasta 

mahdollisesti maksettavat palkkiot.” Perustamismenoihin voi lisäksi 

kuulua esim. työntekijöiden kouluttamisesta aiheutuvia kustannuksia* 6.

2.1.1.3 Tutkimus- ja kehittämismenot

Taseeseen aktivoidut tutkimusmenot ja kehittämismenot jotka eivät täytä 

kauppa- ja teollisuusministeriön asettamia kriteerejä ovat jakokelvottomia 

eriä ja niitä vastaava määrä on vähennettävä vapaasta omasta pääomasta.

Tutkimustoiminnan menoilla tarkoitetaan uuden tieteellisen tai teknisen 

tiedon tuottamiseksi ja ymmärtämiseksi tarpeellista, alkuperäistä ja 

suunnitelmallisesta tutkimustoiminnasta aiheutuneita menoja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on määritellyt kehittämismenojen 

aktivointiedellytykset päätöksessään N:o 50/1998.

Hankekohtaiset kehittämismenot saadaan aktivoida, jos kaikki seuraavat 

ehdot täyttyvät:

1) kirjanpitovelvollisella on kirjallinen suunnitelma ja tarvittavat 

voimavarat kehittämishankkeen loppuunsaattamiseen sekä kohteena 

olevan hyödykkeen markkinoimiseen tai hyödyntämiseen omassa 

toiminnassa;

2) kehittämishankkeen kohteena oleva hyödyke on yksilöity;

3) kirjanpitovelvollinen voi luotettavasti selvittää kehittämishankkeeseen 

kohdistuvat menot; sekä

4) Kehittämishankkeen kohteena olevan hyödykkeen taloudellisuus tai 

kannattavuus on osoitettavissa todennäköiseksi.

3 Kyläkallio, lirola .Kyläkallio, 1997 s. 758
6 Kyläkallio, lirola .Kyläkallio, 1997 s. 758
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Edellä 1 momentin nojalla aktivoitu määrä ei saa olla suurempi kuin 

varovaisuutta noudattaen laadittu tuottoarvolaskelman osoittama 

tulevaisuudessa kertyvä kate.

2.1.1.4 Omien ja emoyhtiön osakkeiden hankintameno

Omien ja emoyhtiön osakkeiden hankintameno muodostaa osakeyhtiölain 

mukaan jakokelvottoman erän. Osakeyhtiölain pykälän 11:6 a mukaan 

yhtiön hallussa olevat omat ja emoyhtiön osakkeet saadaan merkitä 

taseeseen mikäli ne ovat arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 pykälässä 

tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin alaisia ja hankintamenoa 

vastaava määrää merkitään taseeseen j akokelvottomaksi eräksi vapaaseen 

omaan pääomaan.

Muissa tapauksissa omien ja emoyhtiön osakkeiden hankintamenon 

kirjaaminen taseeseen on ongelmallista arvostusongelman vuoksi, mikä 

aiheuttaa vaaran taseen vääristymisestä. Näissä muissa tapauksissa 

hankintameno kirjataan yleensä suoraan omasta pääomasta yleensä 

lyhytaikaisten velkojen tilille, mikä jo sellaisenaan estää osakkeiden 

hankintamenon käyttämisen voitonjakoon.7

2.1.2 Pääomalainalle maksettava korko tai muu hyvitys

Osakeyhtiölain viidennessä luvussa säädetään pääomalainasta. Tämän 

mukaan pääomalaina on laina, jonka pääoma, korko ja muu hyvitys 

saadaan maksaa yhtiön purkautuessa vain kaikkia muita lainoja 

huonommalla etuoikeudella. Muutoin pääomaa saadaan palauttaa vain, jos 

yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle 

sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. 

Korkoa saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä on käytettävissä 

voitonjakoon.
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O YL pykälän 12:2 mukaan pääomalainalle maksettavasta korosta tai 

muusta hyvityksestä maksettavasta voitonj akoraj oituksesta säädetään O YL 

pykälässä 5:1. Vaikka 12:2 pykälässä ei olekaan mainintaa pääomalainan 

pääoman palauttamisesta on tulkinnan oltava, että myös pääomalainan 

pääoman palauttaminen rajoittaa voitonjakoon käytettäviä varoja 

vastaavasti kuin koron ja muun hyvityksen maksaminen7 8.

Pääomalainalle maksettava korko tai hyvitys, kuten myös pääoman 

palautus vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja aina, kun niitä 

maksetaan. Osingonjakoon käytettäviä varoja ne vähentävät aina kun 

korvaus suoritetaan ennen osingonjakoa. Yhtiön voitonjakokelpoinen tulos 

on käytettävä pääomalainan korvauksen maksuun ennen osakkaille 

maksettavaa osinkoa. Pääomalainan lainaehdoissa voidaan kuitenkin sopia 

yhtiön tulevien voitonjakokelpoisten varojen käytöstä esimerkiksi tietyssä 

suhteessa pääomalainan koron maksuun ja osingonjakoon. Tällöin 

lainaehdoissa sallittu osingonjako rajoittaa vastaavasti pääomalainan 

pääoman, koron tai hyvityksen maksamista.

2.1.3 Lähipiirilainaja lähipiirivakuus

Yhtiö saa antaa O YL 12:7:nnen pykälän mukaan rahalainan tai vakuuden 

yhtiön lähipiiriin kuuluvalle vain turvaavaa vakuutta vastaan, ja 

voitonj akokelpoisten varojen rajoissa. Lähipiiriin voi kuulua mm. 
määräysvallan, omistuksen, aseman tai sukulaissuhteen perusteella9. 

Lähipiirilaina- tai vakuusraj oitukset eivät koske valtiota, kuntaa, 

kuntainliittoa, konsemiyhtiöitä eivätkä liiketaloudellisin perustein eräille 

yhtiöille annettuja lainoja taikka vakuuksia10.

Lähipiirilainojen, lähipiirivakuuksien ja osingonjaon yhteismäärä ei saa 

ylittää voitonj akokelpoisten varojen määrää. Mikäli yhtiön

7 Kyläkallio, Iirola .Kyläkallio, 1997 s. 758
8 Kyläkallio, Iirola .Kyläkallio, 1997 s. 759
9 Tarkemmin OyL 1 luku 4 §.
10 Tarkemmin OyL 12 luku 7 §.
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voitonjakokelpoiset varat ovat vähentyneet niin, että myönnettyjen 

lähipiirilainojen ja vakuuksien määrä ylittää voiton]akokelpoisten varojen 

määrän, on ylittävä osa perittävä takaisin.

Kun takaisinperintä yleensä tapahtuu vasta seuraavan tilikauden aikana on 

takaisinperittävät lähipiirilainat huomioitava arvioitaessa osingonjakoon 

käytettävissä olevien varojen määrää. Erityisesti konsernitaseen 

jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää arvioitaessa on nämä 

mahdolliset takaisinperittävät erät muistettava, koska ne eivät näy 

konsernitaseessa.11

2.1.4 Konserni

Osakeyhtiölain 12:2 pykälässä säädetään erikseen konsernin voitonjaon 

rajoituksista. Nämä säännökset on katsottu tarpeelliseksi, jotta 

konsemisuhteessa olevat yhtiöt eivät voisi jakaa osinkoina suurempaa 

määrää, mihin ne olisivat oikeutettuja muodostaessaan yhden yhtiön12. 

Säännökset koskevat konsernin ja alakonsernin emoyhtiöitä, mutta eivät 

tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöt saavat jakaa voittonsa normaalien säännösten 

mukaan. Tytäryhtiöiden heikko taloudellinen asema saattaa vähentää 

emoyhtiön voitonjakomahdollisuuksia, mutta tytäryhtiöiden taseen vapaa 

oma pääomaa ei vaikuta lisäävästi emoyhtiön voiton]akokelpoisten varojen 

määrään.

Emoyhtiön voittona ei saa jakaa määrää, joka ylittää viimeksi kuluneelta 

tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen mukaisen voiton ja konsernin muun 

vapaan oman pääoman vähennettynä konsernitaseen osoittamalla tappiolla. 

Konsernin emoyhtiötä koskevat lisäksi edellä mainitut kaikkia 

osakeyhtiöitä koskevat voiton]akorajoitukset, kuten taseeseen aktivoituja 

perustamismenoja vastaava määrä, omien ja emoyhtiön osakkeiden 

hankintameno, yhtiöjärjestyksen rajoitukset ja lähipiirilainoista ja 

vakuuksista johtuvat rajoitukset. Näissä tilanteissa tulee ottaa huomioon

11 Tuokko, 2000 s. 8
12 Kyläkallio, Iirola,Kyläkallio, 1997 s. 760

14



tytäryhteisöjen mahdollisesti poikkeavat juridiset muodot ja niiden tuomat 

rajoitukset.

Vain konsernin emoyhtiöitä koskevien säännösten johdosta tulee 

konsernitaseen osoittamista voitonjakokelpoisista varoista lisäksi vähentää 

seuraavat erät:

- tytäryhteisöjen pääomalainoille maksettavaa korkoa tai muuta hyvitystä 

sekä pääomalainan takaisinmaksua vastaava määrä.

- tehdyt kirjanpitolain 15 § mukaiset13 konsernitaseessa vapaaseen omaan 

pääomaan merkityt varaukset

- määrä jolla tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus on 

merkitty konsernitaseessa vapaaseen omaan pääomaan.

Kirjanpitolain 6 luvun 7 §:n poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään 

konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen 

verovelkaan sekä niiden muutos konsemituloslaskelmaan jaettuna 

laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Lisäksi 

kirjanpitoasetuksen 4 luvun 4 § edellyttää kertyneestä poistoerosta ja 

vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkityn osuuden esittämistä 

liitetietona.

Konsernitilinpäätökseen saattaa lisäksi sisältyä eriä, jotka tulisi ottaa 

huomioon jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää arvioitaessa. 

Tällaisia eriä ovat mm. konsernitilinpäätökseen yhdistellyt 

osakkuusyritysten tulo-osuudet, sisäisen omistuksen eliminoinnin vastaerät 

siltä osin kuin vastaerinä on käytetty tytäryrityksen hankinta-ajankohdan 

jälkeen muodostuneita omaan pääomaan merkittyjä vapaaehtoisten 

varausten poistoeron eriä, rahoitusleasingsopimusten käsittely 

konsernitilinpäätöksessä tulosta parantavin osin, eri aikaiset tilikaudet ja 

konsernin sisäiset liiketapahtumat eriaikaisuuskautena sekä ulkomaisen 

tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelyssä syntyvät muuntoerot ja 

pääomaehtoisten suojausten vastaerät.
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Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt osakkuusyrityksen tulo-osuudet ovat 

yksi tällainen erä. Osakkuusyrityksen voitto-osuudet eivät ole konsernin 

kannalta realisoituneita tuloja eikä konserni voi vaatia niiden maksamista. 

Tästä syystä ne eivät ole konsernitaseen voitonjakokelpoista vapaata omaa 

pääomaa.14

Poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista konsernitaseen vapaaseen 

omaan pääomaan merkitty osuus ei siis osakeyhtiölain mukaan ole 

voitonjakokelpoinen erä. Sisäisen omistuksen eliminoinnin yhteydessä 

tämä erä tai osa siitä on saatettu käyttää eliminoinnin vastaeränä. 

Voitonjakoa rajoittavana tulee tässä tapauksessa ottaa huomioon sekä 

konsernitaseeseen sisältyvä osuus että se sisäisen omistuksen eliminoinnin 

vastaeräksi käytetty osuus, joka ylittää tytäryrityksellä hankinta- 

ajankohtana olleen poistoeron ja vapaaehtoiset varaukset vähennettynä 

laskennallisella verovelalla.13 14

2.1.5 Osakepääoman alentaminen

Osakeyhtiöllä on mahdollisuus osakepääomansa alentamiseen. Mikäli 

syynä alentamiseen on jokin muu kuin vahvistetun taseen mukaisen 

tappion välitön kattaminen, johon vapaa oma pääoma ei riitä, on 

alentamiseen haettava kaupparekisteriviranomaisen lupa. Säännöksen 

taustalla on velkojaintressi. Pyrkimyksenä on estää yhtiötä parantamasta 

voitonjakomahdollisuuksiaan osakepääomaa alentamalla. Velkojilla on 

oikeus vastustaa hakemusta. Tällöin luvan saaminen oakepääoman 

alentamiselle edellyttää, että velkoja on joko saanut maksun saatavastaan, 

tai velkojalle on annettu turvaava vakuus.

Voitonjakoon osakepääoman alentamisen jälkeen tarvitaan lupa 

kaupparekisteriviranomaiselta, ellei yhtiö ole korottanut ensin

13 Näitä varauksia ovat investointi-, luottotappio-, toiminta-, varasto- ja muu sellainen varaus.
14 Tuokko 1999 s. 82
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osakepääomaansa vähintään alentamismäärällä. Lupa tarvitaan kolmen 

vuoden ajan alentamispäätöksen rekisteröinnistä. Mikäli

alentamispäätöksen syynä on ollut jokin muu syy, kuin välitön tappion 

kattaminen, ei lupaa tarvita, koska itse alentamispäätökseen on tarvittu 

aikanaan kaupparekisteri viranomaisen lupa. Yhtiöllä on mahdollisuus 

ensin päättää osingonjaosta ja vasta tämän jälkeen hakea lupaa, mikä 

lieneekin käytännöllisin tapa15 16.

2.1.6 Osakepääoman aitous

Osakepääoman aitous on myös merkittävä asia eli se, maksetaanko 

osinko sellaiselle osakepääomalle, joka on ns. aito eli joka 

maksutavaltaan, määrältään ja luonteeltaan on moitteeton. Ongelmia voi 

muodostua mm. maksetuista, mutta välittömästi takaisinlainatuista 

osakepääomista samoin kuin apporttisuorituksista, arvonkorotuksista 

muodostetuista osakepääomista, mikäli arvonkorotuksen perusteet ovat 

olleet virheellisiä, kuten myös kuittauksella maksetuista osakepääoman 

tai osakepääoman korotuksen suorituksista, jos kuittaukseen käytetty 

saaminen on perusteiltaan kyseenalainen.17

Edellä kuvatut tilanteet ovat sikäli poikkeuksellisia, että syntyäkseen ne 

vaativat virheellistä kirjanpito- tai osakeyhtiölain vastaista menettelyä. 

Kyseessä voi olla joko huolimattomuudesta, tietämättömyydestä tai 

tahallisuudesta johtuva menettely. Seuraamukset näistä rikkomuksista 

voivat olla monenlaisia. Tärkeä näkökohta on velkojien asema. 

Esimerkkinä voidaan mainita tuore KKO:n päätös 2001:36 4.4.2001 jossa 

oli kyse osakepääoman korottamisesta apporttiomaisuudella. 

Tapauksessa osakeyhtiön osakepääomaa oli korotettu uusmerkinnällä. 

Osa apporttina luovutetuista omaisuudesta oli panttina 

osakkeenmerkitsij än veloista ja myytiin niiden suorittamiseksi. 

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, jotka olivat osakepääoman maksua

15 Tuokko 1999 s. 79
16 Kyläkallio, Iirola ,Kyläkallio, 1997 s. 763-764
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ja sen korotusta rekisteröitäessä vakuuttaneet ja todistaneet korotuksen 

tulleen kokonaisuudessaan maksetuksi, velvoitettiin korvaamaan yhtiölle 

apporttiomaisuuden arvottomuudesta johtunut vahinko.

2.2 Yhtiöjärjestyksen voitonjakorajoitukset

Yhtiöllä voi olla yhtiöjärjestyksessään voitonjakoa rajoittavia määräyksiä. 

Osakeyhtiölaissa mainitaan voitonjakokelvottomana eränä määrä, joka 

yhtiöjärjestyksen mukaan on siirrettävä vararahastoon tai

jätettävä muutoin jakamatta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö voi olla 

velvollinen siirtämään osan voitostaan joihinkin muihinkin rahastoihin, 

kuin vararahastoon. Nämä muut rahastot ovat vapaata omaa pääomaa, 

mutta rahastoimisvelvollisuus estää kuitenkin varojen käyttämisen 

välittömästi osingonjakoon. Yhtiöjärjestyksen määräyksestä riippuu, 

ovatko tällaisissa rahastoissa olevat varat yhtiöjärjestystä ensin 

muuttamatta ollenkaan, osaksi vai kokonaan käytettävissä voitonjakoon 

myöhempinä tilikausina.17 18

Osinkoa voi olla muutoin jätettävä jakamatta, jos esimerkiksi jaettavan 

osingon enimmäismäärä on yhtiöjärjestyksessä määrätty tietyksi 

prosenttimääräksi osakepääomasta. Yhtiöjärjestyksessä voi olla myös 

määräys. Joka velvoittaa yhtiötä jakamaan tietyn suuruisen 

vähimmäisosingolle. Vähimmäisosingon jakaminen on luonnollisesti 

mahdollista vain voitonj akokelpoisen vapaan oman pääoman puitteissa.

Osakeyhtiölaki edellyttää lisäksi, että mikäli yhtiön toiminnalla on 

kokonaan tai osittain joku muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen 

osakkaille, yhtiöjärjestykseen on otettava määräys voiton käytöstä sekä 

netto-omaisuuden käytöstä selvitysmenettelyssä.

2.3 Oikeiden ja riittävien tietojen problematiikka

17 Tuokko, 2000 s. 8
18 Kyläkallio, Iirola ,Kyläkallio, 1997 s. 758
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Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 

kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Kirjanpitolain säännökset sallivat vieläkin huomattavassa määrin 

harkinnanvaraa kirjanpitoratkaisuissa, jotka vaikuttavat taseessa näkyvän 

vapaan oman pääoman määrään.

Kolme kenties keskeisintä ongelmaa lienevät:

- arvostus- ja jaksotusratkaisut 

-jatkuvuus- vai likvidaatioperiaatteen käyttö

- rajanveto velkana, pakollisena varauksena ja vastuuna esittämisen 

välillä19. Näitä tarkastellaan seuraavassa.

2.3.1 Jatkuvuus- vai likvidaatioperiaate

Jatkuvuusperiaate kuuluu kirjanpitolaissa mainittuihin tilinpäätöksen 

yleisiin periaatteisiin. Jatkuvuusperiaate tarkoittaa, että 

kirjanpitovelvollisen oletetaan jatkavan toimintaansa nähtävissä olevan 

tulevaisuuden ajan. Konkreettisimmin jatkuvuuden periaate tulee 

näkyviin tilinpäätökseen liittyvissä arvostus- ja jaksotusratkaisuissa. 

Tuotannontekijöiden hankintamenon aktivoinnin määränä käytetyt 

tulevaisuudessa saatavat tulot ovat hyvä esimerkki tästä. Arvostus- ja 

jaksotusratkaisuihin palataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Jatkuvuuden periaatteen soveltamiselle on edellytyksenä, se että yritys 

kykenee jatkamaan toimintaansa ja vastaamaan sitoumuksistaan. Ellei 

näin ole ei jatkuvuuden periaatteen käytölle ole perusteita. Yritykseen 

siirtyessä pysyvään ylivelkaisuustilaan ja edelleen pysyvään 

maksukyvyttömyystilaan ei jatkuvuusperiaatteen soveltamiselle ole enää 

edellytyksiä.20

19 Tuokko, 2000 s. 9
20 Tuokko, 2000 s. 9
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Veijo Riistämän mielestä jatkuvuuden periaate voisi käytännössä 

tarkoittaa sitä, että toiminnan voidaan todennäköisesti olettaa jatkuvan 

niin kauan, että myös seuraava tilinpäätös voidaan laatia toiminnan 

jatkuvuuden olettamukseen perustuen. Voitonjaosta Riistämä toteaa, että 

” jos vahvistetun tilinpäätöksen perusteella on jaettu osinkoa, niin se 

sanktioidaan, jos seuraavaa tilinpäätöstä ei voida laatia jatkuvuuden 

olettamuksella, eli yhtiö on sitä ennen mennyt konkurssiin, tai joutunut 

selvitystilaan. Säännöksen sisältö voisi olla se, että mainituissa 

tapauksissa osakkeenomistajat ovat velvollisia palauttamaan ko. 

tilikauden aikana nostamansa osingot”.21

Jatkuvuusperiaatteen vastakohtana voidaan pitää likvidaatioperiaatetta. 

Tällöin yrityksen varat arvostettaisiin taseessa realisointiarvoonsa. Myös 

likvidaatioperiaatetta sovelletaan tilinpäätöksessä. Kirjanpitolain mukaan 

on yrityksen vaihto-omaisuus arvostettava taseessa alimman arvon 

mukaan. Likvidaatioperiaatteen mukainen arvostus tulee tällöin 

kyseeseen, mikäli tilinpäätöspäivän jälleenhankinta- tai luovutushinta on 

hankintamenoa alhaisempi. Likvidaatioperiaatetta käytetään myös 

selvitystilatasetta laadittaessa, jolloin myös pysyviin vastaaviin kuuluvien 

käyttöomaisuuserien tasearvona voidaan tietyissä tilanteissa käyttää 

realisointihintaa.

2.3.2 Arvostukset ja jaksotukset

Tilinpäätöksissä tehtävät arvostus- ja jaksotusratkaisut vaikuttavat 

olennaisesti vapaan oman pääoman määrään. Kuten edellä on jo mainittu 

ovat tulevaisuuden tulonodotukset tärkeässä roolissa tuotannontekijöiden 

aktivointihintoja määritettäessä. Yrityksen pysyviin vastaaviin kuuluvan 

käyttöomaisuuden hankintamenon aktivoinnissa arvona käytetään siihen 

liittyviä tulonodotuksia, eikä siitä realisoitaessa todennäköisesti saatavaa 

korvausta. Mikäli taseeseen merkittyjen käyttöomaisuuden 

hankintamenosta tai hankintamenoj äännöksestä ei tulevaisuudessa synny
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sitä vastaavaa tuloa, on suoritettava alaskirjaus. Tältä osin käytäntö 

näyttää perustuvan suunnitelman mukaisiin poisto] aksotuksiin ilman 

tulokertymän tarkastelua21 22.

Reaalimaailman muutosten myötä on myös taseen sisältö muuttumassa. 

Tuotantotoiminnassa on taitotiedolla yhä suurempi merkitys tulon 

muodostuksessa. Tästä seuraa taseen kannalta kaksi ongelmaa. Ensiksikin 

yhä suurempi osa osakeyhtiön tulonmuodostukseen liittyvistä 

tuotannontekijöistä jää merkitsemättä taseeseen. Taseeseen ei merkitä 

esimerkiksi henkilökunnan taitotiedon, asiakas- tai hankki] ayhteyksien tai 

toimituskanavien merkitystä tulonmuodostukseen. Näin ollen taseen 

vastaavista puuttuu yhä olennaisempia tulonmuodostukseen ja 

osakeyhtiön arvoon vaikuttavia tekijöitä. Samalla ne puuttuvat myös 

oman pääoman katteesta.23

Toiseksi, kun näitä aineettomia hyödykkeitä kirjataan kasvavassa määrin 

taseeseen, tulevat esiin niiden arvostusongelmat. Aineettomien 

hyödykkeiden hankintamenojen vaikutuksen arviointi 

tulonmuodostukseen on koettu vaikeammaksi, kuin perinteisten 

tuotannontekijöiden. Niinpä monien aineettomien tuotannontekijöiden 

hankintamenon poistoa] an enimmäismäärää on rajoitettu 

lainsäädännöllä.24

Vaihto-omaisuus arvostetaan tilinpäätöksessä ns. alimman arvon mukaan. 

Mikäli tilinpäätöspäivän todennäköinen hankintameno tai luovutushinta 

on alkuperäistä hankintamenoa pienempi on ero kirjattava kuluksi. Myös 

rahoitusomaisuus ja saamiset on arvostettava niin, että mahdollinen 

epäkuranttius tulee kirjatuksi.

2.3.3 Velka, pakollinen varaus vai vastuu

21 Riistämä 2000, s. 19
22 Tuokko, 2000, s. 9
2j Riistämä 2000, s. 18
24 Riistämä 2000, s. 18



Sillä, esitetäänkö jokin erä velkana, pakollisena varauksena vai vastuuna 

liitetiedossa, saattaa olla suuri merkitys esitetyn vapaan oman pääoman 

määrään ja sen oikeellisuuteen. Kirjanpitolain 15 luvun 14 pykälä säätää 

vastaisista menoista ja menetyksistä sekä pakollisesta varauksesta. 

Pykälän mukaan on tuotoista vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa 

aiheutuvat menot ja menetykset, jos ne kohdistuvat päättyneeseen tai 

aikaisempaan tilikauteen, niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa 

pidettävä varmana tai todennäköisenä, niitä vastaava tulo ei ole varma 

eikä todennäköinen ja ne perustuvat lakiin tai sitoumukseen sivullista 

kohtaan. Mikäli tällaisen menon tai menetyksen täsmällinen määrä tai ja 

toteutumisajankohta tiedetään merkitään kyseinen erä siirtovelaksi. Jos 

taas toteutumisaj ankohtaa tai täsmällistä määrää ei tiedetä merkitään erä 

pakolliseksi varaukseksi.

Vastainen meno tai menetys saadaan vähentää mikäli, vaikka se ei 

perustuisikaan lakiin tai sitoumukseen sivullista kohtaa, mikäli se on 

yksilöitävissä. Erä merkitään pakolliseksi varaukseksi jos menon 

täsmällistä toteutumisaj ankohtaa tai määrää ei tiedetä. Vapaaehtoisen 

kulukirjauksen vaihtoehtona on vastaisen menon tai menetyksen 

esittäminen liitetietona.

Mikäli vastaisesta menosta tai menetyksestä aiheutuvan vastaavan tulon 

toteutuminen on varmaa tai todennäköistä, ei kulukirjauksen tekeminen 

ole sallittua. Kyseistä erää ei myöskään saa kirjata velaksi tai pakolliseksi 

varaukseksi, mutta siitä voidaan antaa liitetieto.

Sillä vähennetäänkö vastainen meno vai menetys tuloslaskelmassa vai 

merkitäänkö se taseeseen siirtovelaksi vai pakolliseksi varaukseksi ei ole 

voitonj akokelpoisen vapaan oman pääoman määrittelyn kannalta 

merkitystä. Kukin menettely vähentää voitonjakokelpoisia varoja samalla 

tavalla. Ongelmallisinta on rajanveto vapaaehtoisen kulukirjauksen ja 

vastuuna esittämisen välillä. Vastaisesta menosta tai menetyksestä

22



tehtävä vapaaehtoinen kulukirjaus vähentää taseen jakokelpoista vapaata 

omaa pääomaa, kun taas erän esittäminen tilinpäätöksessä liitetiedoissa 

vastuuna ei. Toinen asia on, tulisiko liitetiedoissa esitetyt vastuut ottaa 

huomioon voitonjakokelpoisia varoja arvioitaessa. Laki ei velvoita tähän. 

Huomattavan suurien vastuiden huomiotta jättäminen saattaa kuitenkin 

johtaa kyseenalaiseen voitonjakoon. Suositeltavaa onkin kirjata sellaiset 

määrältään huomattavat vastaiset menot ja menetykset, joiden 

toteutumista kirjanpitovelvollinen pitää todennäköisenä tai varmana ja 

joista ei enää varmuudella tai todennäköisesti kerry niitä vastaava tuloa, 

kuluiksi25.

2.3.4 Tilinpäätöksen ulkopuoliset erät

voitonj akokelpoisen vapaan oman pääoman määrän arvioimiseen liittyy 

edellä jo käsiteltyjen asioiden lisäksi joukko muitakin tekijöitä, joita 

voidaan kutsua tilinpäätöksen ulkopuolisiksi eriksi26. Seuraavassa 

käydään lyhyesti läpi tällaisia eriä. Niihin palataan osin myöhemmin 

tilinpäätössuunnittelun yhteydessä.

Tilinpäätöksen ulkopuoliset erät liittyvät usein kiinteästi tilinpäätöksen 

jälkeiseen aikaan. Vaikka edellä on todettu, ettei tilinpäätöksen jälkeinen 

kehitys periaatteessa vaikutakaan j akokelpoisen vapaan oman pääoman 

määrään, tulee erityisesti tilinpäätöksen jälkeinen tappiokehitys ja 

tappioriskit ottaa huomioon osingonjaosta päätettäessä. Samankaltaisia 

huomioon otettavia seikkoja ovat myöskin mm. jälkiveroriskit ja 

selvitystilauhka. Vaikka laki ei nimenomaisesti käskekään ottamaan 

esimerkiksi jälkiveroriskejä huomioon osakeyhtiön varoja jaettaessa, 

tulee tämä huomioida kun osingonjako on kielletty mikäli se vaarantaa 

yhtiön tulevaisuuden esim. kannattavuuden tai rahoituksen osalta.

b Järvinen, Prepula, Riistämä, Tuokko 2000, s. 495
26 Tuokko, 2000, s. 11

23



Tuloutettujen toiveiden, esim. osatuloutus, kurssivoitot ja 

konsemireservi, varaan rakentuva osingonjako saattaa olla moitittavaa 

mikäli kyseisiin kirjauksiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Kyseisissä 

tilanteissa tulisikin käyttää erityistä varovaisuutta.

Useat ns. tilinpäätöksen ulkopuoliset erät liittyvät konsemisuhteisiin ja 

rakenteisiin. Näitä ovat mm. yhdistelemättä jätettyjen tytär- ja 

osakkuusyritysten vaikutus, tytäryritysten ja osakkuusyritysten 

omistussuhteiden keinotekoiset raja-alitukset, intressiyritysten välisten 

liiketapahtumien aitous ja konsernirakenne ja sen muutokset. Oikeiden ja 

riittävien tietojen antami s vaatimus sanelee pitkälle kyseisten erien 

kiijaamistavan, jolloin ei näistä eristä pitäisi syntyä ongelmaa 

osingonjaon kannalta oikeiden ja riittävien tietojen vaatimuksen 

täyttyessä.

Tärkeä huomioonotettava seikka on myös velkojaintressi. Osingonjako ei 

saisi millään tavoin huonontaa velkojien asemaa heidän saamistensa 

suhteen.

2.4 Ennakko-osinkojärjestelmä

2.4.1 Ennakko-osinkoj ärj estelmän pääpiirteet

Mielenkiintoinen ja varsin tuore menettely on ns. ennakko- 

osinkojärjestelmä. Ennakko-osinkoj ärj estelmän perusajatuksena on 

osinkotulon jaksottamisen aikaistaminen. Normaalisti osinkokiijaukset 

tehdään vasta, kun yhtiökokouksessa on vahvistetun tilinpäätökseen 

perustuen päätetty osingosta. Menettely on perustunut kirjanpitolakiin 

sisältyvään suoriteperustetta vastaavan tavan käsitteeseen. Näin 

toimittaessa on osingonsaajayhtiön osingon verovuosi vuotta myöhempi 

kuin jakavalla yhtiöllä olettaen, että molempien tilikausi on 

kalenterivuosi. Monitasoisissa konserneissa täten jokainen taso aiheuttaa 

aina yhden vuoden viiveen osingon siirtymisessä. Erityisen ongelmallista
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voitonjaon siirtäminen on ollut sellaisissa konserneissa, joissa tuloa ei 

konserni avustuslain mukaan voida siirtää emoyhtiölle

konserniavustuksen muodossa.

Ennakko-osinkojärjestelmässä osingonsaajayhtiö voi tietyin edellytyksin 

jaksottaa saamansa osingon ja siihen liittyvän yhtiöveron hyvityksen jo 

sen vuoden tuloksi, jolta osinko jaetaan.

2.4.2 Kirjanpidollinen käsittely

Kirjanpito lautakunta on ottanut kantaa osingonjakoa ennakoivan 

päätöksen kirjaamisesta ja yhtiöveron hyvitystulon kirjanpitokäsittelystä 

lausunnoissaan 1998/1542 ja 2000/1636. Lausunnoissa annetut kannat 

vastaavat toisiaan.

Lausunnoissa todetaan osingonjakoa koskevan ennakoivan päätöksen 

kohdalta osinkoa jakavan yhtiön karmalta seuraavaa. Jos osinkoa jakavan 

yhtiön yhtiökokous tekee jo tilikauden aikana osingonjakoa koskevan 

ennakoivan päätöksen, joka on realistinen, saadaan se ottaa 

osingonjakajayhtiön tilinpäätöksessä ottaa huomioon 

osingonjakovelkana. Osingonjakopäätöksen realistisuus edellyttää, että se 

voitaisiin toteuttaa laillisesti ottaen huomioon osakeyhtiölain 

voitonj akoraj oitukset.

Osinkoa saavan yhtiön kannalta todetaan edellä mainituissa lausunnoissa 

seuraavaa. Osinkoa saavan kirjanpitovelvollisen kannalta osingonjakoa 

koskevan ennakoivan päätöksen huomioonottamisen on perustuttava 

varovaisuusperiaatteeseen. Osingonsaajan on osaltaan arvioitava 

osinkotulon realistisuus harkitessaan, sitä kirjataanko osinko tuloksi jo 

sille tilikaudelle, joka vastaa osinkoa jakavan yhtiön kirjaamismenettelyä.

Kirjanpitolautakunta katsoi lausunnoissaan, että osinkotulo ja 

osingonjako velka saadaan ottaa huomioon jo niissä samanaikaisesti
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päättyvissä tilinpäätöksissä, joilta osinko jaetaan mikäli seuraavat viisi 

ehtoa täyttyvät:

1) osingonsaaja on emoyhtiö tai sillä on osakassopimukseen perustuen 

taikka muuten määräysvalta osinko jakavassa yhtiössä;

2) osingonsaajayhtiö on ilmoittanut kirjallisesti osinkoa jakavalle 

yhtiölle, että se tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa edellyttämään 

tietynsuuruista osinkoa;

3) osingonjakajan yhtiökokous on tehnyt jo sillä tilikaudella, jolta 

osinkoa jaetaan, ennakoivan päätöksen 2 kohdan mukaisesta 

osingonjaosta, ja se on realistinen;

4) osingonjakajan yhtiökokous on päättänyt 3 kohdassa tarkoitetun 

tilikauden päättymisen jälkeen ennakoivaa päätöstä vastaavasta 

osingonjaosta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella;

5) edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut yhtiökokouspäätökset on saatettu 

myös osingonsaajien tietoon riittävän ajoissa ennen niiden tilinpäätösten 

allekirjoittamista.

Lisäksi kirjanpitolautakunta edellyttää, että tarpeelliset lisätiedot 

käytetystä menettelystä ja sen vaikutuksesta yhtiön tulokseen ja 

taloudelliseen asemaan ilmoitetaan liitetiedoissa KP A 2:2 §:n mukaisesti. 

Yhtiöveron hyvitystulo kirjataan kirjanpitolautakunnan mukaan 

samanaikaisesti osinkotulon kanssa.

2.4.3 Käsittely verotuksessa

Verohallinto on ottanut kantaa ennakko-osinkojärjestelmän 

hyväksyttävyyteen ohjeessaan 15/1999 7.12.1999. Sen mukaan järjestelyn 

verotuksellinen hyväksyttävyys edellyttää, että järjestely täyttää hyvän 

kirjanpitotavan vaatimukset. Tältä osin ohjeessa viitataan edellä 

mainittuihin kirjanpitolautakunnan lausuntoihin.

Ohjeen mukaan järjestelmä voi tulla sovellettavaksi vain 

konsemiyhtiöiden välisissä suhteissa, joissa osingonsaajayhtiöllä on



määräysvalta osinkoa jakavassa yhtiössä. Osingonsaajan tulee aina olla 

emoyhtiö, jolla on määräysvalta osinkoa jakavassa yhtiössä.

Osinkoa jakavan yhtiön kannalta osingon verovuosi pysyy ennakko- 

osinkoj ärj estelmässä samana kuin se on tähän astikin ollut. Saajayhtiöllä 

osingon jaksottamiseen sovelletaan elinkeinoverolain 19 §: säännöstä, 

jonka mukaan tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu 

rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuutena. 

Osingonsaajayhtiön kannalta ennakko-osinkoj äij estelmässä osingon 

verovuosi siten aikaistuu vuodella. Osinko kirjataan tuotoksi ja 

osinkosaatavaksi sen vuoden tilinpäätökseen, jolta osinko jaetaan.

Vero-ohjeen mukaan ennakko-osinkona ei ole mahdollista jakaa 

ennakollista päätöstä pienempää määrää. Mikäli jakajayhtiön varsinainen 

yhtiökokous päättää ennakollista osingonjakopäätöstä pienemmästä 

osingonjaosta, jaksotetaan jaettavaksi päätetty osinko tällöin 

kokonaisuudessaan normaalilla tavalla.

Osingonjakoa koskeva ennakollinen päätös ei sen sijaan estä yhtiötä 

jakamasta osinkoa yli ennakollisen päätöksen määrän. Tällöin ennakko- 

osinkona käsitellään ennakollisen päätöksen määrä ja ylimenevä osa 

osingosta jaksotetaan normaalisti.

Osinkoa jakavan yhtiön osingonjako velkaa ei ohjeen mukaan vähennetä 

yhtiön varoista nettovarallisuutta laskettaessa. Saajayhtiössä 

osinkosaatava kasvattaa jaetun osingon tavoin nettovarallisuutta ja siten 

osakkeen matemaattista arvoa. Mikäli saajayhtiö samana verovuonna 

jakaa ennakko-osinkona saamansa edelleen ennakko-osinkona omistaja 

yhtiölleen, ei osinkovelkaa vähennetä nettovarallisuuslaskelmassa.

KHO on ennakkopäätöksessään 17.02.1999/254 ottanut kantaa ennakko- 

osinkoj ärj estelmän hyväksyttävyyteen. KHO viittasi päätöksessään 

kirjanpitolautakunnan asiasta antamaan lausuntoon ja totesi lausunnon



ehtojen täytyttyä, että järjestely on hyvän kirjanpitotavan mukainen ja että 

osingon jakavan yhtiön yhtiökokouksen tekemän ennakoivan 

osingonjakopäätöksen perusteella osingonsaajayhtiölle syntyvä saaminen 

voidaan ottaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n mukaan 

verotuksessa huomioon saajayhtiön osinkosaamisena ja lukea sen 

verovuoden tuotoksi, jolta osinko jaetaan.

3. HENKILÖYHTIÖN VOITONJAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA

Henkilöyhtiöiden toiminnasta säädetään laissa avoimesta yhtiöstä ja 

kommandiittiyhtiöstä (AKL). Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimista 

koskevat säännökset löytyvät pääosin kirjanpitolaista, mutta AKL:ssa 

löytyy kirjanpitolakia ja asetusta täydentäviä määräyksiä mm. taseessa 

esitettävien tietojen, liitetietojen ja tilinpäätöksen allekirjoittamisen 

osalta. AKL:n säännökset ovat erityissäännöksiä kirjanpitolain karmalta 

ja ne menevät KPL:n säännösten edelle.

3.1 Henkilöyhtiön oma pääoma

Henkilöyhtiöillä on omat ominaispiirteensä oman pääoman suhteen. 

Henkilöyhtiö on itsenäinen oikeussubjekti, mutta verotuksessa yhtiölle ei 

määrätä erikseen verotettavaa tuloa, vaan liiketoiminnan tulos verotetaan 

suoraan yhtiömiesten tulona. Yhtiö on pelkkä laskentasubjekti.

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja henkilöyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet 

ovat vastuussa yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan. Osittain tästä 

syystä on henkilöyhtiön yhtiömiehille sallittu yksityisotot yhtiöstä. 

Yksityisottoja voidaan tehdä jopa sijoitettua pääomapanosta ja kertynyttä 

voittoa suurempi määrä. Henkilöyhtiön oma pääoma voi näin muodostua 

negatiiviseksi. Negatiivisen oman pääoman tuomia ongelmia käsitellään 

myöhemmin.
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Henkilöyhtiössä on oman pääoman muutoksia syytä seurata tarkasti. 

Yhtiömiehen ja yhtiön varojen ero ei ole niin selkeä kuin osakeyhtiössä. 

Voitonjakoa varten on kuitenkin tiedettävä jokaisen yhtiömiehen jäljellä 

oleva pääomapanos.

.1.1 Yhtiöpanokset

Henkilöyhtiön omaan pääoman ytimen muodostavat yhtiömiesten 

yhtiöön sijoittamat yhtiöpanokset. Yhtiöpanosten määrä määritellään 

yhtiösopimuksessa. Yhtiömiehet ovat velvollisia suorittamaan 

määritellyn yhtiöpanoksensa yhtiölle. Sovitun panoksen ja maksetun 

panoksen erotukselle on maksettava korkolaissa määriteltyä korkoa. 

Yhtiöpanos voidaan maksaa rahassa tai se voi olla jotain muuta 

varallisuutta, esim. käyttöomaisuuskiinteistö. Avoimen yhtiön 

yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 

yhtiöpanos voi olla myös työpanos. Kommandiittiyhtiön äänettömän 

yhtiömiehen yhtiöpanoksen on sen sijaan oltava omaisuuspanos, eli rahaa 

tai rahassa arvioitavaa omaisuutta27.

AKL:n 9:3 mukaan on henkilöyhtiön tilinpäätöksessä ilmoitettava 

taseessa tai sen liitetietona yhtiömiesten yhtiösopimuksessa sovittujen 

yhtiöpanosten yhteismäärä ja sekä siitä yhtiölle suoritettu ja tilikauden 

päättyessä jäljellä oleva määrä. Lisäksi on ilmoitettava kunkin avoimen 

yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 

yhtiöpanosta koskevat tiedot. Kirjanpitoasetuksen 2:5 § 1 mom. 1 kohdan 

mukaan tulee taseen liitetietona ilmoittaa myös tase-eräkohtainen erittely 

oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden 

erien välillä.

Henkilöyhtiön yhtiömiehenä ei ole oikeutta muuttaa sovittua 

yhtiöpanosta ilman muiden yhtiömiesten suostumusta, vaan tämä vaatii 

aina yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiömiehillä, lukuunottamatta



äänetöntä yhtiömiestä, on kuitenkin oikeus nostaa rahaa yhtiöstä 

yksityisottoina, mikä johtaa yhtiömiehen yhtiöpanoksen pienenemiseen. 

Myös yhtiön tappiollinen tulos vaikuttaa vähentävästi yhtiömiesten 

yhtiöpanoksiin. Sekä yhtiön toiminnan tappiollisuus ja yksityisotot, joko 

yhdessä tai erikseen, saattavat johtaa yhtiömiesten yhtiöpanosten ja koko 

yhtiön oman pääoman muuttumisen negatiiviseksi. Henkilöyhtiön oman 

pääoman väheneminen tai negatiivisuus ei kuitenkaan laukaise 

osakeyhtiölainsäädännöstä tuttuja selvitystilamenettelyjä. Negatiivisen 

oman pääoman vaikutuksia tarkastellaan lisää myöhemmin tässä luvussa.

3.1.2 Muut oman pääoman erät

KHT-yhdistyksen mallin mukaan henkilöyhtiön taseessa oma pääoma 

jaotellaan siten että omaan pääomaan luetaan arvonkorotusrahasto, 

yhtiömiesten yhtiöpanokset, edellisten tilikausien voitto tai tappio ja 

tilikauden voitto tai tappio.

Otsikon tilinpäätössiirtojen kertymä alla esitetään mm. kertynyt poistoero 

ja varaukset. Erikseen esitetään lisäksi pakolliset varaukset.* 28

3.2 Henkilöyhtiön voitonjaon perusteet

Henkilöyhtiö ei ole verotuksessa erillinen verovelvollinen, vaan 

laskentayksikkö, jonka voitto ja tappio jaetaan verotettavaksi 

yhtiömiehillä. Kommandiittiyhtiön äänettömälle yhtiömiehelle ei lasketa 

voitto- ja tappio-osuuksia.

Yhtiömies on oikeutettu saamaan korvausta yhtiön puolesta 

suorittamastaan menosta. Tämä edellyttää, että meno on yhtiölle 

välttämätön tai hyödyllinen menon syntyhetken olosuhteiden mukaan

21 Wilhelmsson, Jääskinen 1988, s. 124
28 Wiklund, 1998 s. 29
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arvioituna29. Yhtiömiehenä on myös oikeus saada kohtuullista vastiketta 

yhtiölle tekemästään työstä sekä yhtiön hallintoon kuuluvien tehtävien 

hoitamisesta, vaikka vastikkeesta ei olisikaan sovittu, jollei olosuhteista 

ilmene, että työ tai tehtävät olisi sovittu suoritettavaksi vastikkeetta. 

Yhtiömiehen työpanokselle on maksettava korvausta yhtiön toiminnan 

taloudellisesta tuloksesta riippumatta. Yhtiömiesten pääomasijoitukset 

yhtiöön ovat sen sijaan riskipääomaa, jolle maksettava korvaus on 

riippuvainen yhtiön toiminnan tuloksesta.30

AKL:n voitonj akosäännösten periaatteita voidaan havainnolistaa

seuraavalla kuviolla:31

tuotot

- kulut

= toimintatulos

- korvaus yhtiömiesten työstä 

=jakokelpoinen voitto

- korvaus yhtiömiesten riskipääomasta 

= ”puhdas voitto ”

-jaetaan tasan yhtiömiehille korvauksena yrittäjyydestä.

Yhtiömiehillä on oikeus kohtuuden rajoissa sopia voitonjaosta 

yhtiöjärjestyksessä. Pääsäännön mukaan maksetaan yhtiön voitosta 

työkorvausten ja muiden korvausten jälkeen korkohyvitys yhtiömiesten 

tilikauden alussa jäljellä olevalle yhtiöpanokselle. Negatiiviselle 

panokselle ei lasketa korkoa. Mikäli yhtiön tulos ei riitä kattamaan 

korkohyvitystä jaetaan jäljellä oleva voitto jäljellä olevien panosten 

suhteessa. Yhtiöpanokselle maksettava korkohyvitys ja osuus 

korkohyvityksen jälkeisestä voitosta käytetään ensi sijassa yhtiömiehen

29 Wilhelmsson, Jääskinen 1988, s. 126
30 Wilhelmsson, Jääskinen 1988, s. 129, 133
31 Wilhelmsson, Jääskinen 1988, s. 134
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sovitun panoksen ja jäljellä olevan panoksen erotuksen kattamiseen. 

Ylimenevä osa on maksettava yhtiömiehille.32

Kommandiittiyhtiössä on äänettömällä yhtiömiehenä etuoikeus 

korkohyvitykseen vastuunalaisiin yhtiömiehiin nähden. Mikäli yhtiön 

voitto ei riitä äänettömien yhtiömiesten voitto-osuuksien täysimääräiseen 

hyvittämiseen jaetaan voitto heidän kesken tilikauden alussa jäljellä 

olleiden panosten suhteessa. Myös äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus 

käytetään ensisijaisesti sovitun panoksen ja jäljellä olevan panoksen 

mahdollisen erotuksen kattamiseen. Mikäli yhtiön tulos on tappiollinen ei 

äänetön yhtiömies ole oikeutettu korvaukseen sijoittamalleen pääomalle. 

Äänetön yhtiömies ei myöskään ole oikeutettu osuuteen korkohyvityksen 

maksamiseen jälkeen jäljelle jäävästä voitosta.

Voitto, joka on jäljellä korkohyvityksen vähentämisen jälkeen jaetaan 

tasan yhtiömiesten kesken. Samoin jaetaan myös mahdollinen tappio. 

Tasajakoa voidaan kuitenkin sovitella jos sen soveltaminen voitto- tai 

tappio-osuuksiin olisi kohtuutonta ja johtaisi epäoikeudenmukaiseen 

lopputulokseen.

3.3 Negatiivinen oma pääoma

Kuten aiemmin on todettu, on henkilöyhtiön osakkailla oikeus nostaa 

yhtiöstä yksityisotoin varoja yli sen määrän, mitä he ovat yhtiöön 

sijoittaneet ja mitä heille on kertynyt yhtiön toiminnan perusteella 

voittovaroina. Tämän seurauksena voi henkilöyhtiön oma pääoma olla 

negatiivinen.

Seuraavassa tarkastellaan kolmea negatiivisesta omasta pääomasta 

johtuvaa ongelmaa. Nämä ovat yhtiön korkojen vähennysoikeuden 

rajoittaminen, vaikutukset yhtiöosuuden myyntiin ja ongelmat 

muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi.

32 Wilhelmsson, Jääskinen 1988, s. 136



3.3.1 Korkoj en vähennysoikeus

Kun yhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi yksityisottojen 

johdosta on tämän katsottu merkitsevän sitä, ettei yksityisottoja ole voitu 

rahoittaa yhtiön tulorahoituksella vaan siihen on tarvittu yhtiön ottamaa 

velkaa. Oikeus- ja verotuskäytännössä on tällöin katsottu, että velkojen 

korkojen vähennysoikeutta voidaan tällöin tietyin edellytyksin rajoittaa.

Elinkeinoverolain 18 § 2 mukaan elinkeinotoiminnasta johtuvana ei 

pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä tai ammatista 

tai elinkeinoyhtymästä eri vuosina nostettujen yksityisottojen johdosta 

syntynyttä negatiivistä oman pääoman jäännöstä kerrottuna 

korkoprosentilla, jonka suuruus on valtiovarainministeriön määrittelemä 

peruskorko33 lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Sama pykälä 

määrittelee negatiivisen oman pääoman jäännöksen laskentatavan. 

Laskentatapaa voidaan havainnollistaa seuraavalla taulukolla:34

negatiivinen oma pääoma verovuoden taseesta 

- tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja 

+ arvonkorotukset

+ äänettömien yhtiömiesten panokset 

= laskentaperusteena käytettävä negatiivinen oma pääoma

Tappioiden, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja, 

vähentämisen taustalla on ajatus jonka mukaan voitto on käytettävä 

ensisijaisesti vanhojen tappioiden kattamiseen eikä yhtiömiesten 

yksityisottoihin. Arvonkorotusten lisääminen perustuu siihen, ettei 

realisoitumaton tulo kelpaa rahankäytön lähteeksi. On kuitenkin katsottu, 

että lisäys koskee vain sellaisia arvonkorotuksia, jotka on kirjattu omaan 

pääomaan. Näin ollen arvonkorotuksia, joiden vastaerä on vastattavissa

33 Aiemmin käytettiin Suomen Pankin peruskorkoa
j4 Järvenoja 1993, s. 246



kirjattu muualle kuin oman pääoman ryhmään ei tulisi lisätä negatiivisen 

oman pääoman jäännökseen.35

EVL 18:2 mainitsee nimeltä korkojen vähennysoikeutta rajoittavana 

tekijänä ainoastaan yksityisotot. Ongelmaksi jää tällöin voidaanko 

rahoitusomaisuuteen saatavaksi kiijatut lainat rinnastaa yksityisottoon. 

Kirjallisuudessa esiintyneiden mielipiteiden mukaan laina voidaan 

rinnastaa yksityisottoon vain tilanteissa, joissa lainaksi kirjaaminen ei 

kiistatta vastaa asian oikeata luonnetta. Näin voi olla esimerkiksi silloin 

kun tapauksen yksityiskohdista käy ilmi, ettei lainaa ole koskaan 

tarkoitettukaan maksettavaksi takaisin.36

Kun korkoa ei pidetä siltä osin elinkeinotoiminnasta johtuneena, kun 

yhtiön varoja on yksityisotoin siirretty yhtiömiehen henkilökohtaiseen 

käyttöön, on johdonmukaista katsoa, ettei myöskään vastaavaa määrää 

yhtiön vieraasta pääomasta pidetä elinkeinotoimintaan liittyvänä. Tämä 

merkitsee sitä, että negatiivista pääomaa vastaavaa määrää vieraasta 

pääomasta ei oteta vähennyksenä huomioon laskettaessa yhtiön 

elinkeinotoiminnan netto varojen määrää. Tämä lisää yhtiömiehen tulo- 

osaan sisältyvän pääomatulon osuutta suhteessa ansiotuloon.

3.3.1.1 Läpilainaus

Läpilainauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö lainaa lainaamansa 

varat edelleen yhtiömiehelleen. Läpilainaukseen liittyvät korot ovat 

elinkeinotoiminnan tulosta vähennyskelvottomia. Korkojen 

vähennyskelvottomuus koskee sellaisia läpilainattuja varoja, jotka 

yhtiömies käyttää yksityistaloudessaan, esimerkiksi yksityismenoihinsa.

Yhtiö saa kuitenkin vähentää läpilainauksesta huolimatta velan korot, jos 

velka on käytetty yhtiön elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti

35 Mattila 1993, s. 84
36 Mattila 1993, s. 84
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hyödyttävään tarkoitukseen. Läpilainaus ei viene korkojen 

vähennyskelpoisuutta elinkeinotoiminnan tulolähteessä, kun yhtiömies 

hankkii ko. varoilla esimerkiksi kiinteistön antaakseen sen yhtiön 

elinkeinotoiminnan käyttöön vuokraa vastaan/ '

3.3.2 Yhtiöosuuden luovutus

Negatiivisella omalla pääomalla on verotuksellisia vaikutuksia myös 

yhtiöosuutta luovutettaessa. Tuloverolain 46:4 säätää seuraavaa: 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osuuden luovutuksesta saadun 

voiton määrää laskettaessa luovutusvoittoon lisätään määrä, jolla 

yhtiömiehen yksityisotot ovat yhteensä ylittäneet hänen vuotuisten voitto- 

osuuksiensa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismäärän.

Edellä esitetyn lisäyksen tekeminen ei edellytä yhtiön oman pääoman 

negatiivisuutta. Lisäyksen tekeminen ratkaistaan teknisellä 

laskutoimituksella, jossa yksittäisen yhtiömiehen vuotuisten voitto- 

osuuksien ja yhtiöön tekemien sijoitusten yhteismäärästä vähennetään 

hänen tekemänsä yksityisotot. Lainan nimellä kirjattu rahankäyttö 

voidaan myös tässä tapauksessa katsoa yksityisotoksi, jos olosuhteet 

osoittavat, ettei kyseessä ole aito takaisinmaksettavaksi tarkoitettu 

laina.37 38

Yksityisotot vaikuttavat luovutusvoiton verotukseen myös tilanteissa, 

jolloin oma pääoma ei olisikaan negatiivinen. Yksityisotoilla on 

osakkeiden hankintamenoa alentava vaikutus, jolloin yksityisotoilla 

saattaa olla verotusta kiristävä vaikutus. Yhtiöosuuden hankintameno 

muodostuu yhtiöön sijoitetusta alkupääomasta, mahdollisista 

lisäsijoituksista ja nostamattomista voittovaroista. Mikäli yhtiöosuus on 

ostettu entiseltä yhtiömieheltä kauppahinta muodostaa hankintamenon tai 

ainakin sen osan. Jos yksityisotoilla on nostettu varallisuutta

37 Järvenoja 1993, s. 247. KHO 1985 II 534
38 Mattila 1993 s. 85
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hankintamenoa vastaava tai sitä suurempi määrä, ei hankintamenolla ole 

arvoa. TVL:n mukaan verotettavissa tapauksissa voidaan tällöin soveltaa 

hankintameno-olettamaa. Pääomavajauksen lisääminen luovutushintaan 

merkitsee tällöin usein sitä, että puolet lisäyksestä eliminoituu 

hankintameno-olettaman vuoksi.39

3.3.3 Henkilöyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi

Muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi nousee esiin kysymyksiä oman 

pääoman määrän riittävyydestä ja oman pääoman käytöstä. Negatiivinen 

pääoma saattaa estää henkilöyhtiön muuttamisen henkilöyhtiöksi. 

Positiivisen oman pääoman siirtäminen yksityisottoina yhtiömiehille 

saattaa taas johtaa verotuksellisiin seuraamuksiin. Yksityisotot saattavat 

myös estää j atkuvuusperiaatteen soveltamisen muodonmuutostilanteessa, 

mikä taas on edellytys sille, että yhtiö ei purkaudu verotuksessa. Näitä 

tarkastellaan seuraavassa.

3.3.3.1 Muodonmuutos

Henkilöyhtiö voidaan AKL:n 8:1 mukaan muuttaa osakeyhtiöksi mikäli 

yhtiön varat riittävät velan ja osakepääoman katteeksi. Ongelmaksi 

muodostuu tällöin usein yhtiön negatiivinen oma pääoma. Negatiivinen 

oma pääoma ei sinänsä ole automaattinen este, mikäli yhtiön varat 

riittävät velan ja osakepääoman katteeksi.

Negatiivisen oman pääoman ongelma voidaan periaatteessa ratkaista 

monin tavoin. Vähiten ongelmia aiheuttava keino olisi tulorahoituksen 

käyttäminen oman pääoman saattamiseksi positiiviseksi. Käytännössä 

tämä keino on usein, erityisesti muodonmuutostilanteita ajatellen, liian 

hidas tai jopa mahdoton. Oman pääoman nopea tervehdyttäminen vaatii 

yleensä lisäsijoituksia yhtiöön. Lisäsijoitus yhtiöön aiheuttaa kuitenkin 

tulkintaongelmia niin yhtiömiehen, kuin yhtiönkin verotuksessa.

39 Mattila 1993 s. 81
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Yhtiön kohdalla ongelmat ovat kuitenkin vähäisiä. EVL 6 § 2 kohdan 

mukaan pääomasijoitus ei ole koskaan veronalaista tuloa. 

Tulkintaongelmia syntyy lähinnä muuna kuin rahan tehdyn lisäsijoituksen 

arvostamisessa. EVL 51 a:3 mukaan verovelvollisen yksityistaloudestaan 

elinkeinotoimintaansa siirtämien hyödykkeiden hankintamenoksi 

katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi hyödykkeen 

todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä.

Keskusverolautakunta on katsonut julkaisemattomassa ennakkotiedossa 

222/1993, että osakkeina tapahtuva lisäsijoitus kommandiittiyhtiöön ei 

ollut luovutus, jos se tapahtui osakkeiden alkuperäiseen hankintamenoon. 

Näin hinnoiteltu lisäsijoitus ei realisoinut luovutusvoittoa eikä -tappiota. 

Jos hinnoittelu tapahtui muuhun arvoon oli kyseessä luovutus, joka 

realisoi luovutusvoiton tai -tappion. Ennakkotiedon mukainen tulkinta 

antaa verovelvolliselle laajan vaikutusmahdollisuuden apporttityyppisen 

sijoituksen verotuksessa.40 41

Edellä mainitussa ennakkotiedossa otettiin kantaa myös tapaukseen, jossa 

lisäsijoituksena saatu rahapanos talletettiin välittömästi pankkiin 

osakkaan pankista saaman lainan vakuudeksi. Tästä syntyi kaksi 

ongelmaa: otetaanko talletus huomioon oman pääoman negatiivisuutta 

korjaavana eränä ja luettiinko talletus netto varallisuuteen pääomatulo- 

osuutta laskettaessa. KVL katsoi, että erä voitiin katsoa oman pääoman 

negatiivisuutta korjaavaksi, mutta yhtiömiehen henkilökohtaisen velan 

vakuudeksi tehdyn pitkäaikaisen talletuksen ei katsottu kuuluvan yhtiön
. . 4irahoitusomaisuuteen.

KVL on edelleen samassa ennakkopäätöksessä ottanut kantaa siihen, 

saako yhtiömies vähentää verotuksessaan lisäsijoitusta varten ottamansa 

lainan korot. Kun lainalla oli tarkoitus rahoittaa yksityisotoista

40 Mattila 1994 s. 513
41 Mattila 1994 s. 513
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aiheutuneen oman pääoman vajausta, katsottiin lainan käyttökohteena 

ollen yhtiömiehen yksityistalous. Näin ollen lainan korot eivät olleet siltä 

osin kun lainaa oli tarvittu oman pääoman vajauksen peittämiseen 

tulonhankkimisvelan korkoja eivätkä siten vähennyskelpoisia.42

Negatiivisen oman pääoman ongelma yhtiömuodon muutostilanteessa on 

yritetty ratkaista myös kirjaamalla negatiivinen oma pääoma saatavaksi 

yhtiömieheltä. Ongelmaksi tässä muodostuu osakeyhtiölain 

voiton] akosäännökset. O YL 12:7 mukaan yhtiö saa antaa rahalainan 

yhtiön lähipiiriin kuuluvalle vain voitonjakokelpoisten varojen rajoissa ja 

turvaava vakuutta vastaan. Tämänkaltainen menettely ei siten täyttäne 

yhtiöoikeudellisia vaatimuksia. Asian verotukselliseen puoleen on otettu 

kantaa ratkaisussa KHO 1991 В 508. Kommandiittiyhtiö muutettiin 

osakeyhtiöksi siten, että arvonkorotusrahastosta muodostettiin 

osakepääomaa. Kun yhtiön varat riittivät velan ja osakepääoman 

katteeksi, kommandiittiyhtiöllä olleen negatiivisen oman pääoman 

perusteella ei katsottu verotuksessa muodostuvan yhtiön ja osakkaiden 

välille velkasuhdetta eikä kommandiittiyhtiön negatiivista omaa pääomaa 

siten osakeyhtiön lainasaamisena osakkailta. KHO on ratkaisussaan 

28.6.1993 T 2502 katsonut, että mikäli negatiivinen oma pääoma on 

kuitenkin yritysmuodon muutoksen yhteydessä kirjattu saatavaksi 

osakkaalta ja osakeyhtiö sittemmin luopuu saatavastaan osakkaaltaan 

omaa pääomaa vastaan, kysymyksessä on peitelty osingonjako.

Oman pääoman negatiivisuus on käytännössä usein paikattu 

arvonkorotuksella. Verohallituksen kirjeessä 29.6.1987 nro 6003/41/87 

on katsottu, että tämä ei ole hyväksyttävä tapa asian hoitamiseen, vaan 

koijaus on tehtävä joko lisäsijoituksella tai katsomalla vaje 

lainasaatavaksi osakkaalta. Edellä mainittu KHO:n ratkaisu 1991 В 508 

kuitenkin osoittaa, että arvonkorotusta on mahdollista käyttää 

verotuksessa hyväksyttävällä tavalla.43

42 Mattila 1994 s. 514
43 Mattila 1994 s. 514
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Oman pääoman negatiivisuus voidaan kirjanpidollisesti hoitaa kuntoon 

myös niin, että osakeyhtiön vapaa oma pääoma kirjataan 

muodonmuutoksen yhteydessä negatiiviseksi. Selvitystilasäännösten 

laukeaminen voidaan tämän jälkeen estää asianmukaisella 

selvitystilalaskelmalla. Tämä ratkaisumalli ei pidä sisällään erityisiä vero- 

ongelmia, mutaa estää osingonjaon ja osakaslainat kenties pitkäksikin 

aikaa.44

3.3.3.2 Yksityisotot

Nostettaessa yksityisottoina varoja yhtiöstä yhtiömuodon muutoksen 

yhteydessä voi seurauksena olla yksityisottojen verottaminen peiteltynä 

osingonjakona. Lisäksi yksityisotot voivat estää ns. jatkuvuusperiaatteen 

käytön verotuksessa, minkä seurauksena yhtiö purkautuu verotuksessa.

Yksityisottojen verotusta pohdittaessa nousee esiin kolme tärkeää 

kysymystä. Voidaanko muutostilikautta aikaisempien vuosien 

nostamattomat voittovarat nosta yksityisottoina yhtiöstä yhtiömiehille 

ennen muodonmuutosta ilman veroseuraamuksia? Voidaanko 

muutostilikaudella muutoshetkeen mennessä kertyneet voittovarat nostaa 

yksityisottoina ilman veroseuraamuksia? Mihin ajankohtaan asti 

yksityisotot ovat mahdollisia?

Henkilöyhtiötä muutettaessa osakeyhtiöksi verotetaan henkilöyhtiötä 

muutostilikaudelta erillisenä yhtiönä osakeyhtiön syntymiseen asti. 

Osakeyhtiö syntyy kaupparekisterimerkinnän hetkellä. Aiemmin yhtiötä 

verotettiin koko muutostilikaudelta tilikauden päättyessä olevan 

yritysmuodon mukaan. Tämä vanha säännös koskee muodonmuutoksia, 

jotka merkittiin kaupparekisteriin ennen 1.1.1997.

44 Mattila 1994 s. 515
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Osakeyhtiöksi muutettavan henkilöyhtiön taseessa voi olla 

muutostilikautta aikaisemmilla tilikausilla syntyneitä voittovaroja taseen 

omassa pääomassa yhtiöpanosten lisäksi. Yhtiömies voi nostaa 

muutostilikautta aikaisemmilla tilikausilla syntyneet voittovarat 

yksityisottona myös muutostilikaudella ilman peitellyn osingonjaon 

vaaraa.

Vanhojen voittovarojen käyttöä suunniteltaessa tulisi muistaa yhtiöveron 

hyvitysjärjesteinään vaikutus. YHL:n mukaan yhtiö joutuu maksamaan 

täydennysveroa, mikäli osingonjaon perusteella laskettava tuloveron 

vähimmäismäärä on suurempi kuin vertailuvero ja mahdolliset 

veroylijäämät. Ennen muutostilikautta syntyneet voittovarat eivät ole 

synnyttäneet veroylijäämiä. Tämä merkitsee sitä, että jos nämä 

voittovarat jätetään yhtiöön muutosvaiheessa ja jaetaan osinkoina 

osakeyhtiöstä osakkaille, joutuu yhtiö maksamaan täydennysveroa. 

Seurauksena on, että osinkona jaetuista vanhoista voittovaroista 

maksetaan veroa kahteen kertaan. Ensin yhtiömiehet maksavat veroa 

tulo-osuudestaan ja nyt yhtiö täydennysverona ja osakkaat lisäksi 

ansiotulon veroa osingon ja yhtiöveron hyvityksen ansiotulo-osuudestaan, 

jos heidän marginaaliveroprosenttinsa ylittää yhtiöverokannan 45

Muutostilikaudella ennen muutoshetkeä syntyneet voittovarat ovat 

yhtiömiehen nostettavissa yksityisottona ilman peitellyn voitonjaon 

vaaraa. Tätä voidaan perustella sillä, että yksityisotto tehdään 

ajankohtana jolloin yhtiö on vielä henkilöyhtiö eikä henkilöyhtiöihin 

voida soveltaa verotusmenettelylain säännöksiä peitellystä 

osingonjaosta46. Peiteltyä osingonjakoa koskevaa säännöstä ei voida 

soveltaa sillä osalla tilikautta, jolloin yhtiö ei ole vielä merkitty 

kaupparekisteriin osakeyhtiönä47.

45 Järvenoja 1995 s. 58
46 KHO 1969 II 513 ja 514
47 KHO 1977 II 514
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Tilannetta selventää KHO:n tuore päätös 9.8.2000 2116: ”Yhtiömiehenä 

todettiin olevan oikeus nostaa avoimesta yhtiöstä yhtiön voittovaroja 

ennen yhtiömuodon muutosta. Voittovaroja aikaisempien tilikausien 

voitot sekä muutostilikaudella ennen yhtiömuodon muutosta syntynyt 

voitto. Yksityisottoja ei ole pidettävä verotuslain 57 §:n mukaisena 

peiteltynä osingonjakona siltä osin kuin avoimen yhtiön oma pääoma on 

riittänyt yksityisottoihin. Sen sijaan siltä osin kun yksityisotto on 

kohdistunut avoimen yhtiön ennen yhtiömuodon muutosta 

realisoitumattomaan voittoon, yksityisoton tekemisen ei ole katsottava 

vastaavan asian tarkoitusta ja luonnetta. Toimenpiteeseen on tältä osin 

katsottava ryhdytyn siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta 

vapauduttaisiin. Avoimesta yhtiöstä tehty yksityisotto on katsottava 

osakkaalle maksetuksi peitellyksi osingoksi siltä osin kuin se kohdistui 

avoimen yhtiön realisoitumattomaan voittoon”.

Aiemmin esitetyn lisäksi on yksityisotto verosuunnittelun kannalta 

järkevää myös sen vuoksi, että osakas voi lainata nostamansa varat 

takaisin yhtiölle ja periä kohtuullista pääomatulona verotettavaa 

korkotuloa yhtiöltä48.

Yritysmuodon muutoksen onnistuminen ilman erityisiä 

tulovero seuraamuksia rakentuu j atkuvuusperi aatteen pohjalle. 

Verotuksessa jatkuvuuden on katsottu edellyttävän sekä yrityksen 

identtisyyden, että tasejatkuvuuden noudattamista. Mikäli 

muodonmuutostilanteessa verotuksellinen jatkuvuus vaarantuu tai se 

katkaistaan yritys purkautuu verotuksessa. Jatkuvuuden katkaiseminen 

realisoi yhtiön taseessa olevan piilevän verovelan.

Käsitteenä tasejatkuvuuden voidaan määritellä tarkoittavan sitä, että 

yrityksen omaisuus siirretään sellaisenaan uuteen toimintamuotoon 

samoista arvoista taseen kuluvaraston pysyessä entisellään. Identtisyyden 

käsite verotuksellisesti onkin vaikeampi määritellä. Vero-oikeudessa ei
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identtisyydellä tarkoiteta sitä, että yrityksen pitäisi muodonmuutoksessa 

pysyä täysin samana. Oikeuskäytännössä on katsottu yrityksen 

identtisyyden säilyneen tilanteissa, joissa kaikkea yritysvarallisuutta ei 

olekaan siirretty uuteen yritysmuotoon. Lisäksi identtisyys on säilynyt 

muodonmuutostilanteissa, joissa kaikki vanhat omistajat eivät ole tulleet 

osakkaiksi uuteen yhtiömuotoon. Verotuksellisesti voidaan identtisyyden 

katsoa säilyneen jos yritystä voidaan muodonmuutoksen jälkeen pitää 

lähes samana kuin aikaisemminkin.48 49

Identtisyydelle voidaan antaa neljä yleistä tunnusmerkkiä. 

Tasejatkuvuuden noudattaminen on näistä ensimmäinen. Kirjallisuudessa 

tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että kirjanpitoa hallitsevan 

ulkopuolisen tarkastelijan pitäisi yhtiön tasetta ja tuloslaskelmaa eri 

vuosilta tarkastelemalla saada selville, että kyseessä on sama yritys, 

vaikka sitä ei hänelle kerrottaisikaan. Identtisyyden käsite yhdistyy näin 

myös kirjanpidon jatkuvuuden periaatteeseen. Toinen tunnusmerkki on 

yrityksen tulonhankintaomaisuuden säilyminen yrityksellä 

muodonmuutoksesta huolimatta. Omistajuus ja sen säilyminen on 

identtisyyden kolmas tunnusmerkki. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa 

jatkavan uuden yhtiön omistuksen täytyy oleellisilta osin säilyä 

aikaisemmilla omistajilla. Muodonmuutoksiin on identtisyyden osalta 

oikeuskäytännössä liitetty myös vaatimus siitä, että liiketoiminnan tulisi 

uudessa yhtiömuodossa jatkua laadullisesti samanlaisena. TVL 24:1 

säädetään, että ”yhtymän ei katsota purkautuvan siltä osin kuin 

aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät 

samoista arvoista”. Oikeuskäytännössä onkin katsottu, että kaikkien 

taseessa olevien varojen ja velkojen ei tarvitse siirtyä uuteen 

yhtiömuotoon ja vähäisten ja liiketoiminnalle epäolennaisten 
omaisuusosien irrottaminen yritysmuodon muutoksissa on hyväksytty.50

48 Järvenoja 1995 s.599
49 Vehniä 1998 s. 178-179
50 Vehniä 1998 s.181
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Yhtiömies voi siis muodonmuutoksen yhteydessä nostaa yksityisottona 

itselleen yrityksen omaisuutta muodonmuutoksen yhteydessä 

jatkuvuuden periaatetta automaattisesti vaarantamatta. Täsmällistä 

vastausta siihen kuinka paljon varoja voidaan nostaa on vaikea antaa. 

KVL:n julkaisemattomassa ennakkoratkaisussa 1993:240 identtisyys 

säilyi tilanteessa, jossa yksityisliikettä osakeyhtiöksi muutettaessa tehtiin 

78 miljoonan markan arvoiset yksityisotot. Yksityisotot olivat noin 29 

prosenttia koko elinkeinotoiminnan varoista ja kohdistuivat yhtiön 

elinkeinotoiminnassa käytettyihin varoihin. Identtisyys ei sen sijaan 

säilynyt KHO:n ratkaisussa 5.7.1973 T 1865, jossa uuteen yhtiömuotoon 

siirrettiin vain puolet yrityksen vaihto- ja käyttöomaisuudesta.

Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty kannanottoja joiden mukaan 

identtisyyden säilymisen arvioinnissa ei tulisi antaa painoarvoa sille 

kuinka paljon omaisuutta nostetaan yksityisotoin ja kuinka paljon 

siirretään uuteen yhtiömuotoon, vaan sille mikä on näiden varojen 

käyttötarkoitus. Jos yksityisottoja pyritään käyttämään välineenä 

elinkeinotulon jakamisessa, taikka niiden avulla pyritään saamaan 

veroetuja edestakaisissa transaktioissa, voidaan yrityksen identtisyyden 

katsoa päättyneen.51 52

Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti kiinnitetty muodonmuutostilanteissa 

enemmän huomiota siirtyvän omaisuuden laatuun sen muodostamaan 

kokonaisuuteen kuin sen määrään. Kannanottojen mukaan omaisuuden 

siirron uuteen toimintamuotoon tulee käsittää sellaisen 

liiketoimintakokonaisuuden, että yhtiön tulolähde pysyy samana. Jos 

vanha yritys on harjoittanut elinkeinotoimintaa tulee uudelle yritykselle 

siirtyä niin täydellinen ja toiminnallinen kokonaisuus, että sitä voidaan 

edelleen pitää elinkeinotoimintana.32

51 Vehniä 1998 s. 182
52 Vehniä 1998 s.182-183
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AKL edellyttää, että siirtyvä omaisuusmassa kattaa yhtiön velan ja 

osakepääoman. Jos lisäksi edellä mainitulla omaisuusmassalla voidaan 

harjoittaa toimintaa, joka täyttää elinkeinotoiminnan tulolähteen 

vaatimukset, voisi tämä omaisuusmäärä riittää säilyttämään yrityksen 

identtisyyden. Edellä esitetty saattaa johtaa tilanteisiin, jossa yhtiömiehet 

voivat jättää yksityisomaisuudekseen huomattavan osan yhtiön 

omaisuudesta. Jos yhtiöön jäävä omaisuus kuitenkin täyttää edellä 

mainitut vaatimukset lienee se sallittua.53 54

Oikeuskirjallisuudessa on pidetty lähtökohtana, että varojen velkakirjaus 

ennen muodonmuutosta on sallittua. Mikäli henkilöyhtiössä on todellisia 

varoja, on osakkaalla oikeus nostaa ne itselleen. Velkakiijauksessa ja sen 

muodonmuutoksen jälkeen tapahtuvassa kuittauksessa on kuitenkin 

joitain ongelmia. Kun identtisyyden säilyminen edellyttää edellä 

selostettujen periaatteiden mukaisen toimintakokonaisuuden siirtymistä 

uuteen yhtiömuotoon, saattaa ongelmia syntyä kun muodonmuutoksen 

jälkeen velka kuitataan muuna kuin rahana. Kun muodonmuutoksen 

yhteydessä tehdään velkakirjaus, ei osakkaan tarvitse selvittää mitä 

omaisuutta hän aikoo yhtiöstä myöhemmin nostaa velkaansa vastaan. 

Tulkintaongelmia syntyy kun yhtiömies muodonmuutoksen jälkeen 

nostaa yhtiöstä käyttöomaisuuserän, jonka yksityisotto ennen 

muodonmuutosta olisi vaarantanut yhtiön identtisyyden jatkumisen. 

Ongelmana on siis voidaanko jälkeenpäin verotuksessa katsoa, ettei 

yhtiön identtisyys ole voinut säilyä velkakiijausten ja myöhempien velan 

kuittausten ansiosta.34

4. TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU

4.1 Yleistä tilinpäätössuunnittelusta

53 Vehniä 1998 s. 183
54 Vehniä 1998 s. 185
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Tilinpäätössuunnittelulla tarkoitetaan niitä toimia, joiden avulla 

tilinpäätökselle annetut tavoitteet saadaan toteutettua. Viimeaikainen 

lainsäädännön kehitys on kaventanut tilinpäätössuunnittelussa 

käytettävissä olevia keinoja, mutta lait sisältävät vielä harkinnanvaraisia 

ja vaihtoehtoisia kirjanpito-ja tilinpäätöskäytäntöjä ja joustokohtia.

Merkittävä osa tilinpäätössuunnittelun liittyvistä tavoitteista kytkeytyy 

verotukseen. Tämä on luonnollista kun otetaan huomioon tilinpäätöksen 

verotuksen läheinen yhteys Suomessa. Yleinen päämäärä on myös 

voitonj akoedellytyksien parantaminen. Tässä luvussa keskitytäänkin 

niihin keinoihin, joita yrityksillä käytössään voitonjakokelpoisen vapaan 

oman pääoman vaikuttamiseen. Verotuksellisiin näkökohtiin keskitytään 

seuraavassa, verosuunnittelua käsittelevässä luvussa.

4.2 Kuluvaraston käsite

Kuluvarastolla tarkoitetaan niitä keinoja, jotka tilinpäätöksen laatijalla on 

käytössään tilikauden tulokseen vaikuttamiseen. Kuluvarasto sisältää 

tilikauden vielä kestäessä huomattavasti enemmän 

tuloksensääntelykeinoj a kuin tilikauden päätyttyä. Tilikauden aikana 

yritysjohto voi vaikuttaa tilikauden tuloksen määrään esim. vaikuttamalla 

liiketapahtumien ja tulojen syntyyn nopeuttavasti tai lykkäävästä

Tilikauden päätyttyä tilinpäätöksen laatija voi vaikuttaa tilikauden 

tulokseen mm. jaksotus- ja arvostusratkaisujen kautta, mutta tällaisten 

keinojen käyttöä rajoittavat kirjanpitolainsäädännön ja verolainsäädännön 

määräykset menojen ja tulojen kirjaamisesta. Erilaisia vaihtoehtoja 

punnittaessa on myös huomioitava kirjanpitolain vaatimus 

menettelytapojen jatkuvuudesta, jonka mukaan valittuja menettelytapoja 

tulisi soveltaa tilikaudesta toiseen.

Kuluvaraston käsitteeseen liittyy kiinteästi kaksi erilaista

tilinpäätöstilannetta. Nämä ovat kriittinen ja ei-kriittinen

tilinpäätöstilanne. Tilinpäätöstilanne on kriittinen silloin kun



tilinpäätöksen laatijalla ei ole käytössään riittävää kuluvarastoa, eli 

keinoja päästääkseen asetettuun tavoitetulokseen. Ei-kriittinen 

tilinpäätöstilanne on kyseessä, kun tavoitteeseen päästään käytettävissä 

olevilla tuloksenjärjestelykeinoilla.53

Kuluvarastoon sisältyvät tuloksenj ärj estelykeinot voidaan luokitella sen 

mukaan pyritäänkö tuloksen määrään vaikuttamaan tuottopuolen vai 

kulupuolen avulla. Lisäksi keinot voidaan luokitella sen mukaan 

pyritäänkö tuloksen määrään vaikuttamaan laajuusongelman vai 

jaksotusongelman ratkaisun kautta. Laajuusongelmassa on kysymys siitä, 

mikä on veronalaista tai vähennyskelpoista, jaksotusongelmassa siitä, 

milloin erä on veronalainen ja milloin vähennyskelpoinen. Tilinpäätöksen 

laatijan toimet, jotka tähtäävät tuloksen määrään vaikuttamiseen, voidaan 

vielä luokitella sen mukaan ovatko ne reaalitoimia vai hallinnollisia 

toimia. Reaalitoimista puhutaan silloin kun toteutetaan uusia toimia ja 

hallinnollisista toimista taas kun päätetään siitä miten jo toteutuneet 

toimet merkitään kirjanpitoon ja veroilmoitukseen.'6

4.3 Arvostusratkaisut ja jaksotusratkaisut

4.3.1 Käyttöomaisuus

Kirjanpitolain 5 luvun 5 pykälän mukaan käyttöomaisuuden ja muun 

pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno 

aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina 

kuluiksi.

Poistosäännökset eivät jätä juurikaan varaa tilinpäätössuunnittelulle. 

Vaatimus suunnitelman mukaisista poistoista johtuu osaksi siitä, että 

yksittäisen hyödykkeen tuloa tuottavaa vaikutusta on yleensä vaikea 

arvioida. Hyödyke tuottaa yritykselle tuloa osana tuotantokoneistoa ja * 36

33 Leppiniemi 1999 s. 257
36 Leppiniemi 1999 s. 260
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osana suurempaa investointia. Tällöin poistot toteutetaan kaavamaisten 

suunnitelmien mukaan. Poistomenetelmän tulee olla systemaattinen. 

Poistosunnitelmasta ei ole lupa poiketa esim. tuloksen parantamista 

varten. Kiijanpitovelvollinen voi sen sijaan valita eri poistomenetelmien, 

esim. tasapoiston ja menojäännöspoiston, välillä kunhan ne perustuvat 

riittävän varovaisuuden noudattamiseen.

Kirjanpitovelvollisille on jätetty mahdollisuus tuloksenjäijestelyihin 

sallimalla suunnitelman ylittäviä poistoja. Kirjanpitolain 5 luvun 12 

pykälän mukaan kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitelman ylittäviä 

poistoja, jos siihen on erityistä syytä. Säännös liittyy kirjanpidollisen ja 

verotuksellisen tuloksen yhteyteen. Verotuksessa tilikauden poistoiksi 

hyväksytään elinkeinoverolaissa määritellyt enimmäispoistot. Näiden 

poistojen hyväksyminen verotuksessa edellyttää niiden tekemistä 

kirjanpidossa. Suunnitelman ylittävien poistojen tekeminen mahdollistaa 

tilikauden tuloksen ja voitonjakokelpoisen vapaan oman pääoman 

määrän sääntelyn tulevilla tilikausilla. Tilikauden kokonaispoisto saa olla 

suunnitelma poistoa pienempi, jos hankintamenoa on aiemmin poistettu 

suunnitelman mukaista poistoa suurempi määrää. Jakokelpoisen vapaan 

oman pääoman määrää voidaan tällöin kasvattaa purkamalla poistoeroa. 

Kertyneen poistoeron purkaminen siten, että poistamaton hankintamenon 

osa lisääntyisi, ei ole kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen mukaan 

hyvän kirjanpitotavan mukaista.

Harkinnanvaraa liittyy kuitenkin myös hyödykkeen hankintamenon 

määrittämiseen. Kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan 

hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta 

aiheutuneet muuttuvat menot. 2 momentin mukaan hankintaan ja 

valmistukseen liittyvät kiinteät menot saadaan kuitenkin lukea 

hankintamenoon mikäli niiden määrä on olennainen 1 momentissa 

tarkoitettuun hankintamenoon verrattuna. Menettely vaikuttaa tilikauden 

tulokseen ja voitonj akokelpoisen vapaan oman pääoman määrään heti



menettelyn toteuttamisvuonna, mutta verotuksessa saadaan lisääntynyt 

tulos jaksottaa kolmelle tilikaudelle tekemällä muutosvaraus.

Kiijanpitolain 4:5 antaa mahdollisuuden myös hyödykkeen 

valmistamiseen kohdistettavissa olevan lainan valmistuksenaikaisten 

korkomenojen sisällyttämiseen hyödykkeen hankintamenoon. Säännös 

koskee vain pysyviin aktiivoihin kuuluuvia hyödykkeitä. Korkomenon 

määrän tulee lisäksi olla yhdessä hyödykkeen hankinnan ja valmistuksen 

kiinteiden menojen kanssa olennainen hankinnan ja valmistuksen 

muuttuvien menojen perusteella määriteltyyn hankintamenoon nähden. 

Korkomenojen aktivoimisessa käytettävästä menettelytavasta annetaan 

esimerkki hallituksen esityksessä 173/1997. Sen mukaan aktivoinnissa 

voitaisiin käyttää kirjanpitovelvollisen luotonotossa toteutuvaa 

keskimääräistä korkoa.

4.3.2 Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden aktivoiminen eroaa käyttöomaisuuden ja 

muiden pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden 

aktivoinnista siinä, että niitä koskee ainoastaan aktivointimahdollisuus, 

mutta ei aktivointipakkoa. Näitä ns. pitkävaikutteisia menoja ovat:

- perustamismenot

- kehittämismenot

- liikearvo

lainan ottamisesta aiheutuva pääoma-alennus ja lainan 

liikkeeseenlaskumenot

- muut pitkävaikutteiset menot.

Näiden erien poistoista säädetään kirjanpitolain 5:7-1 l:ssä. Näiden erien 

aktivoinnissa on käytettävä erityistä varovaisuutta ja ne on poistettava 

vaikutusalaansa lyhyempänä aikana, mikäli vaikutusaika ylittää 

kirjanpitolaissa määrätyt aikarajat. Näitä eriä aktivoitaessa on lisäksi 

muistettava, ettei osakeyhtiön voitto ole osakeyhtiölain mukaan, 

jakokelpoista siltä osin kun se on muodostunut aktivoimalla
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perustamismenoja, tutkimusmenoja ja sellaisia kehitysmenoja, jotka eivät 

täytä KTM:n kehittämismenojen aktivoimiselle asettamia kriteerejä.

4.3.3 Vaihto-omaisuus

Kirjanpitolain mukaan on tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto- 

omaisuuden hankintameno aktivoitava. Jos vaihto-omaisuuden 

todennäköinen hankintameno tai luovutushinta on tilikauden päättyessä 

hankintamenoa pienempi on erotus kuitenkin kirjattava kuluksi. Vaihto- 

omaisuuden arvostamisessa käytetään alimman arvon periaatetta. Vaihto- 

omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina edelleen luovutettaviksi 

tarkoitetut hyödykkeet.

Vaihto-omaisuuden hankintameno määritetään pääpiirteissään samoin 

kuin käyttöomaisuuden kohdalla. Hankintameno koostuu hankinnan ja 

valmistuksen muuttuvista kuluista. Hankinnan ja valmistuksen kiinteät 

kulut saadaan lukea hankintamenoon samoin edellytyksin kuin 

käyttöomaisuuden hankintamenoa määritettäessä, mutta valmistuksen 

aikaisten korkomenojen lukeminen vaihto-omaisuushyödykkeen 

hankintamenoon ei ole sallittua.

Vaihto-omaisuuden arvostamisessa on lähtökohtana hyödykkeiden 

erillisarvostus. Aina tämä ei hyödykkeen luonteesta johtuen ole 

kuitenkaan mahdollista. Aina ei ole mahdollista selvittää mitkä 

hyödykkeet ovat tilinpäätöshetkellä varastossa ja mikä on näiden 

hankintameno. Tämän vuoksi on kirjanpitolain 4:5:ssä annettu 

mahdollisuus vaihto-omaisuuden arvostamisessa erilaisten menetelmien 

käyttöön. Menetelmissä vaihto-omaisuuden arvo lasketaan olettaen, että 

hyödykkeet on luovutettu siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu, ns. 

fifo-menetelmä, tai että luovutusjärjestys on ollut hankintaj ärj estykselle 

päinvastainen, ns. lifo-menetelmä. Sallittua on myös hankintamäärillä 

painotetun toteutuneiden hankintamenojen keskiarvon käyttö.
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Hyödykkeiden hintojen muuttuessa tilikauden aikana voi 

arvostusmenetelmän valinta vaikuttaa tilikauden tuloksen 

muodostumiseen. Menettelytapojen jatkuvuuden vaatimus rajoittaa 

kuitenkin arvostusmenetelmän vaihtamisen käyttöä

tilinpäätössuunnittelun välineenä, eikä vaihto-omaisuuden 

arvostusmenetelmän vaihtaminen tilikaudesta toiseen hyödykkeen 

hintakehityksen mukaan liene sallittua.

4.3.4 Osatuloutus

Kirjanpitolain 5 luvun 4 § säätää tulon kirjaamisesta tuotoksi 

valmistusasteen perusteella. Pykälän mukaan ”pitkän valmistusajan 

vaativasta suoritteesta syntyvä tulo saadaan kirjata tuotoksi 

valmistusasteen perusteella. Suoritteesta kertyvän erilliskatteen tulee 

tällöin olla luotettavalla tavalla ennakoitavissa. Kirjanpitovelvollisen 

tulee noudattaa samaa perustetta kaikkien tässä tarkoitettujen tulojen 

kirjaamisessa tuotoiksi”.

Osatuloutuksen käytölle on edellytyksenä sitova tilaussopimus jossa 

määritellään hyödykkeestä maksettava hinta. Kirjanpitolautakunnan 

osatuloutusta koskevassa yleisohjeessa 20.12.1993 määritellään 

edellytykset osatuloutukselle. Siinä korostetaan pitkäaikaishankkeesta 

kertyvän erilliskatteen ennakoinnin luotettavuutta ja siksi edellytetään, 

että:
- hankkeen kokonaistulot ja kokonaismenot, takuuaikaiset menot mukaan 

lukien, ovat luotettavalla tavalla selvitettävissä tai arvioitavissa;

- hankkeen tilinpäätöspäivään mennessä suoritusperusteisesti syntynyt 

hankintameno on luotettavalla tavalla selvitettävissä;

- hankkeen valmistusaste on tilinpäätöspäivänä luotettavalla tavalla 

osoitettavissa.

Osatuloutus eroaa kirjanpitolain tiukasta suoritusperusteisuuden 

vaatimuksesta tulojen kirjaamisesta tuloksi. Kun pitkäaikaishankkeisiin 

liittyy aina jossain määrin epävarmuutta ja osatuloutettujen tulojen

50



vaikutus yhtiön voitonj akokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan voi 

olla huomattava, tulee osatuloutuksen kautta syntyneen tuloksen 

jakamisessa voittona käyttää varovaisuutta. Mikäli 

pitkäaikaishankkeeseen liittyy huomattavaa epävarmuutta kannattaa sen 

pohjalta syntyneen tuloksen jakamisessa käyttää erityistä harkinta, jotta ei 

syntyisi tilannetta, jossa pitkäaikaishankkeen kariutuessa saamatta jääneet 

tulot olisi jo jaettu voittona osakkaille.

4.3.5 Kurssierot

Kirjanpitolain 5 luvun 3 § antaa mahdollisuuden kiijata pitkäaikaisesta 

saamisesta tai velasta johtuvat kurssivoitot tai tappiot siirtosaamiseksi tai 

siirtovelaksi taseeseen. Jos saaminen tai velka erääntyy maksettavaksi 

yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua tilinpäätöspäivästä, saadaan siitä 

johtuvat kurssierot kiijata viimeistään sen tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi, 

jonka aikana saaminen tai velka maksetaan.

Aktivoidun kurssitappion varaan rakentuva osingonjako saattaa kuitenkin 

olla kyseenalaista koska kyseinen erä on luonteeltaan ns. pehmeä tase-erä 

joka ei sisällä varallisuusarvoa. Myöskin realisoitumattoman kurssivoiton 

kiijaamisessa tulosvaikutteisesti on syytä noudattaa varovaisuuden 

periaatetta. Pitkähkön ajan kuluttua erääntyvien valuuttamääräisten 

saamisten vuoksi syntyneen laskennallisen kurssivoiton pohjalta 

syntyneen voiton jakaminen on syytä tehdä harkiten ja varovaisuuden 

periaatetta korostaen.

4.3.6 Varaukset

Kiijanpitolain 5:14 säätää niistä perusteista, joiden mukaan 

kiijanpitovelvollisen on muodostettava pakollinen varaus. Vapaaehtoisen 

varauksen muodostaminen on nimensä mukaisesti kirjanpitovelvollisen 

omassa harkinnassa, toisin kuin pakollisen varauksen. Kiijanpitolain
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5:15 mukaan ”tilinpäätöksessä saadaan tehdä investointi-, toiminta-, tai 

muu sellainen varaus”.

Tällaisen varauksen tarkoituksena on yleensä johonkin vastaiseen 

menoon tai menetykseen varautuminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen. Vapaaehtoisen varauksen tekeminen pienentää tilikauden 

tulosta ja voitonjakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. Vaikutus 

on luonnollisesti päinvastainen tällaisia varauksia purettaessa. 

Vapaaehtoisen varuksen purku lisää välittömästi jakokelpoisen vapaan 

oman pääoman määrää, mutta tätä pohdittaessa tulee muistaa, varauksen 

purkaminen johtaa myös verotettavan tulon lisääntymiseen ja 

veromaksujen lisääntymiseen.

4.4. Lähipiirilainat

Kuten aiemmin on selostettu saa yhtiö myöntää lähipiirilainan vain 

voitonjakokelpoisten varojen rajoissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. 

Lähipiirilaina pienentää siis määrällään voitonjakokelpoisia varoja. 

Lähipiirilainan takaisinmaksu vastaavasti lisää voitonj akokelpoisten 

varojen määrää.

Lähipiirilaina on yksi keino tyydyttää omistajien rahantarvetta. Sitä voisi 

jopa pitää vaihtoehtona voitonjaolle. Vaikka lähipiirilainaan ei liity 

välittömiä vero seuraamuksia, kuten osingonjakoon, tulee kuitenkin 

muistaa, että lainaan liittyy takaisinmaksuvelvollisuus ja ellei tällaista 

aikomusta ole, voidaan lähipiirilaina katsoa peitellyksi osingonjaoksi.

5. VEROSUUNNITTELU

Verosuunnittelun tarkoituksena on selvittää eri toimintavaihtoehtoihin 

liittyvät veroseuraamukset ja huolehtia, että ne otetaan huomioon 

arvioitaessa eri toimintavaihtoehtojen verotuksellista edullisuutta.



Yksinkertaistaen voidaan sanoa verosuunnittelun tavoitteena olevan 

yrityksen tuloon ja voitonjakoon kohdistuvan verorasituksen minimointi.

Verosuunnitteluin rajoitteena ovat luonnollisesti verolakeihin sisältyvät 

määräykset joilla pyritään jo ennalta ehkäisemään ei-toivottuja 

verosuunnittelun muotoja. Näitä ovat esimerkiksi yleinen 

veronkiertosäännös ja peiteltyä voitonjakoa koskevat säännökset. 

Verosuunnittelussa apuna voidaan käyttää keskusverolautakunnan ja 

verovirastojen antamia ennakkoratkaisuja ja ennakkotietoja.

5.1 Ennakkoratkaisuja ennakkotieto

Verot vaikuttavat suuressa määrin verovelvollisen taloudelliseen 

asemaan. Näin ollen oikeusvarmuudella ja viranomaiskohtelun 

ennustettavuudella on vero-oikeudessa korostettu merkitys. Verotuksessa 

ovat oikeudellista ennustettavuutta koskevat riskit kuitenkin suuremmat 

kuin monella muulla oikeudenalalla. Lainsäädäntö on usein 

tulkinnanvaraista, ja tuloksena on oikeustilan epävarmuudesta johtuvat 

soveltamisriskit. Oman lisänsä riskiin tuovat mm. veron kiertämistä ja 

peiteltyä osingonjakoa koskevat säännökset, jotka antavat verolain 

soveltajalle poikkeuksellista harkintavaltaa. Näitä ongelmia poistamaan 

on oikeusjärjestelmäämme luotu ennakkotietojärjestelmä.57

Tuloverotuksen kannalta ovat merkityksellisiä keskusverolautakunnan 

antama ennakkoratkaisuja lääninveroviraston antama ennakkotieto.

Lääninverovirasto voi verovelvollisen tai yhtymän kiijallisesta 

hakemuksesta antaa tuloveroa tai varallisuusveroa koskevan tiedon siitä, 

kuinka lääninverovirasto tulee hakemuksessa tarkoitetussa asiassa 

verotusta toimittaessaan menettelemään. Ennakkotieto ei ole 

valituskelpoinen päätös, vaan muutosta voidaan hakea vasta lopulliseen 

päätökseen. Tarkoituksena on, että lääninverovirasto antaa
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ennakkotiedon, jos verovelvollinen esittää riittävän yksityiskohtaisen 

kuvauksen aikomastaan toimesta, jonka verokohteluun liittyy 

epävarmuutta ja joka tulisi viimeistään verotuksen yhteydessä 

arvioitavaksi. Ennakkotieto voidaan jättää antamatta esim. silloin kun 

hakemuksessa pyydetään vastausta useiden vaihtoehtoisten 

menettelytapojen verokohtelusta ja tilanteeseen liittyy veroedun 

tavoittelun piirteitä.

Keskusverolautakunta voi antaa tuloverotuksessa ja 

varallisuusverotuksessa sitovia ja valituskelpoisia ennakkoratkaisuja. 

Tarkoituksena on, että keskusverolautakunta pyrkii ratkaisemaan yleiseltä 

kannalta merkittäviä asioita. Ennakkoratkaisun antamisen perusteena ovat 

ennakkopäätösperusta ja intressiperusta. Ennakkopäätösperusteesta on 

kyse silloin, kun lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa 

tapauksissa tai verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada 

asia ratkaistuksi. Intressiperuste voi olla esimerkiksi asian erityinen 

taloudellinen merkitys hakijalle tai asian toistuminen vuosittain hakijan 

verotuksessa.57 58

5.2 Osinkotulojen verotus

5.2.1 Pääoma-ja ansiotulo-osuudet

Tuloverolain 42 §:n mukaan muusta kuin pörssiyhtiöstä saatu osinko ja 

siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys katsotaan pääomatuloksi siihen määrään 

saakka, joka vastaa osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 15 

prosentin vuotuista tuottoa. Pörssiyhtiöistä saatu osinkotulo katsotaan 

kokonaan pääomatuloksi. Tilanteessa jossa yhtiöllä pörssinoteeratun 

osakesarjan lisäksi, on esim. meklarilistalla noteerattuja tai jopa

57 Tikka 1996 s. 462
58 Tikka 1996 s. 466-467
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kokonaan noteeraamattomia osakesarjoja katsotaan kaikille osakesarjoille 

maksetut osingot kokonaan pääomatuloksi59.

Mikäli yhtiön tilikauden tulos tai osa siitä on muodostunut 

luovutusvoitosta, katsotaan osinkotulo pääomatuloksi vähintään 

luovutusvoiton määräisenä.

5.2.2 Nettovarallisuuden laskeminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiössä nettovarallisuus lasketaan yhtiön varojen ja velkojen 

erotuksena. Kun nettovarallisuus jaetaan ulkona olevien osakkeiden 

lukumäärällä saadaan yksittäisen osakkeen matemaattinen arvo. Ennen 

kuin päästään osingon pääomatulo-osuuden laskentapohjana olevaan 

osakkeiden arvoon, osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta on 

tehtävä ns. osakaskohtaiset vähennykset.

Osakeyhtiön nettovarallisuuden laskenta poikkeaa nettovarallisuuden 

laskemisesta henkilöyhtiöissä siten, että osakeyhtiön kaikki varat ja velat 

otetaan huomioon nettovarallisuuslaskelmassa. Sillä mihin tulolähteeseen 

varat tai velat kuuluvat ei ole merkitystä. Osakeyhtiössä 

nettovarallisuuslaskelman pohjana on verovuotta edeltävän vuoden tase. 

Verovuodella tarkoitetaan osingonsaajan verovuotta eli vuotta, jolloin 

osinko on nostettavissa.60

5.2.2.1 Varojen arvostaminen

Nettovarallisuuden laskennan tarkoituksena on osaltaan huolehtia siitä, 

että varallisuuden kerryttämä yritystulo tulee verotetuksi pääomatulona, 

muun ollessa ansiotuloa. Näin ollen kaikki se varallisuus, joka on 

kerryttänyt yritystuloa, tulisi ottaa huomioon nettovarallisuutta

59 Penttilä 1997 s. 293
60 Malmgren 1998 s.64
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laskettaessa, koska muutoin varallisuuden kerryttämä tulo ei tule 

verotetuksi pääomatulona.61

Osakeyhtiön nettovarallisuuden laskenta ja siinä yhteydessä huomioon 

otettavien varojen ja velkojen arvostaminen on ssäänelty liikeosakkeen 

verotusarvopäätöksessä (LOAVMp).

5.2.2.1.1 Käyttöomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset

Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen arvoksi 

katsotaan nettovarallisuuslaskelmassa niiden tuloverotuksessa 

poistamaton arvo.

Koneiden ja kaluston sekä muiden aineellisten hyödykkeiden 

arvostaminen on yleensä varsin ongelmatonta. Hyödykkeet kuuluvat 

selvästi varoihin ja niiden arvona pidetään tuloverotuksessa 

poistamatonta hankintamenon osaa.

Yhtiön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen sisältyvän 

kiinteistön, rakennuksen tai rakennelman arvostamisessa on kuitenkin 

kaksi vaihtoehtoa. LOAVMp :n mukaan ne arvostetaan verovuotta 

edeltävän vuoden verostusarvoon jos se on omaisuuden poistamatonta 

hankintamenoa suurempi.

Käyttöomaisuuteen kuuluvat arvopaperit arvostetaan yhteenlaskettuun 

verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon, jos se on arvopapereiden 

yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuja pidetään 

rahoitusomaisuuteen kuuluvina saamisina ja niihin sovelletaan 

rahoitusomaisuuden arvostamisessa käytettäviä periaatteita.

61 Penttilä 1997 s. 123
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Aineettomien hyödykkeiden arvostaminen on aineellisten hyödykkeiden 

arvostamista hankalampaa. Aineettomat hyödykkeet luetaan 

nettovarallisuuslaskelmassa varoihin. Edellytyksenä on, että niillä on 

varallisuusarvoa. Kirjanpitolaki edellyttää, että aktivoituihin menoihin 

tulee liittyä vähintään vastaava määrä todennäköisinä pidettäviä 

tulonodotuksia. Jos kirjanpitovelvollinen menettelee kirjanpitolain 

mukaisesti, ei aineettomiin hyödykkeisiin sisälly aktiiveja, joista ei ole 

odotettavissa vähintään vastaavansuuruisia tuloja.

Pitkävaikutteisilla menoilla tarkoitetaan menoja joilla pyritään saamaan 

tuloja useamman kuin yhden tilikauden aikana. Pitkävaikutteisten 

menojen arvoksi katsotaan tuloverotuksessa poistamaton arvo. Tällaisen 

menon lukeminen nettovarallisuuteen edellyttää siis, että meno on 

aktivoitu ja sillä on varallisuusarvoa. Sen sijaan ei voida edellyttää, että 

meno on merkitty taseeseen, sillä on mahdollista, että meno on poistettu 

nopeammin kirjanpidossa kuin verotuksessa62.

Yhtiön taseessa piilevänä oleva liikearvo ei ole varoja eikä sitä voida 

ottaa huomioon nettovarallisuutta laskettaessa. Liikearvo voi muodostua 

esim. yhtiön asiakaskunnasta tai toiminimestä. Liikearvo voidaan 

aktivoida taseeseen esimerkiksi liiketoimintakaupassa, purussa tai 

fuusiossa. Jos purku- tai fuusiotappio syntyy esimerkiksi siksi, että 

purkautuvan tai sulautuvan yhtiön substanssi on pienentynyt tappiollisen 

toiminnan takia, tappio vähennetään kerralla kuluna. Tappioon ei liity 

tulonodotuksia, eikä sitä voida ottaa huomioon varoina nettovarallisuutta 

laskettaessa. Fuusiotappio voi kuitenkin myös syntyä siten, että fuusiossa 

siirtyvien omaisuuserien käypä arvo on korkeampi kuin niiden 

verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Tällöin fuusiotappio 

voidaan suoraan kohdistaa arvonkorotuksena siirtyvälle omaisuuserälle. 

Fuusiotappiota pidetään tällöin nettovarallisuuslaskennassa varoina.

62 Penttilä 1997 s. 133
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Tämä ei edellytä fuusiotappion kohdistamista omaisuuserille vaan se 

voidaan aktivoida taseeseen liikearvona.63

5.2.2.1.2 Vaihto-omaisuus

LOAVMpm mukaan vaihto-omaisuuden arvoksi katsotaan 

netto varallisuuslaskelmassa hankintameno, josta on vähennetty 

elinkeinoverolain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu

arvonalentumisvähennys. Säännöksen mukaan verovelvollisella 

verovuoden päättyessä olevan vaihto-omaisuuden hankintamenosta on 

verovuoden kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan vaihto- 

omaisuuden hankintaan verovuoden päättyessä todennäköisesti 

tarvittavan hankintamenon tai siitä samana ajankohtana todennäköisesti 

saatavan luovutushinnan. Kun vaihto-omaisuuden aktivoinnissa 

sovelletaan kirjanpitolain mukaan alimman arvon periaatetta on vaihto- 

omaisuuden arvo nettovarallisuuslaskelmassa yleensä sama kuin sen 

kirjanpitoarvo taseessa.

Nettovarallisuutta laskettaessa vaihto-omaisuutta käsitellään yhtenä 

kokonaisuutena eikä jaottelulla eri alaryhmiin ole merkitystä. Vaihto- 

omaisuuden ennakkomaksuja arvostettaessa sovelletaan niihin kuitenkin 

rahoitusomaisuutta koskevia säännöksiä.

5.2.2.1.3 Rahoitusomaisuus

LOAVMp säätää rahoitusomaisuuden arvostamisesta seur aavaa. 

Saamisen arvoksi katsotaan nimellisarvo, ulkomaattahan määräisen 

saamisen arvoksi kuitenkin kirjanpitolain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu arvo 

ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankintameno, josta on tehty 

elinkeinoverolain 17 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähennys. EVL 17 

§:n mukaan vähennyskelpoisia ovat myyntisaamisten arvonalenemiset ja 

muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut arvonalenemiset.

63 Malmgren 1998 s. 65-66. Kts myös KHO 1997 В 545 ja KHO 1994 В 546
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Poikkeuksen yleisistä arvostusperiaatteista tekee rahoitusomaisuuteen 

kuuluvat arvopaperit, joiden arvona voidaan nettovarallisuuslaskelmassa 

pitää hankintamenoa suurempaa verotusarvoa.

Taseen vastaavissa aiemmin arvostuserissä esiintyneitä eriä ei 

LOAVMp.n 2 §:n mukaan lueta varoihin nettovarallisuuslaskennassa. 

Tällainen erä voi olla esimerkiksi siirtosaamisiin kirjattu aktivoitu 

kurssitappio, jota ei siis lueta varoihin.

Kun yhtiölle jää käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä syntyy yhtiölle 

saaminen. Osingonsaajana oleva yhteisö voi käyttää käyttämättömiä 

hyvityksiä hyväkseen tuloverojen määrää laskettaessa seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Kirjanpitolautakunnan ohjeen 1994/1269 

mukaan käyttämätön hyvitys saadaan merkitä kirjanpitoon saamiseksi 

vain, jos on todennäköistä, että käyttämätön hyvitys voidaan käyttää 

hyväksi tulevan kymmenen vuoden aikana. Koska yhtiöveron hyvitys 

perustuu toimitettuun verotukseen ja KJLA:n ohjeen mukaisesti 

kirjanpitoon merkitty yhtiöveron hyvitys saadaan todennäköisesti käyttää 

yhtiön hyväksi tulevina vuosina pienentämään maksuunpantavia veroja 

tulevina vuosina, taseeseen merkittyä käyttämätöntä hyvitystä voitaneen 

pitää varoina nettovarallisuuslaskelmassa. Asiasta ei ole olemassa 

oikeuskäytäntöä.64

Taseeseen merkittyjen vero saamisten käsittely

nettovarallisuuslaskelmassa on epäselvää. Jos yhtiön maksamat 

ennakkoverot ovat suuremmat kuin tilikauden päätyttyä tuloksen 

perusteella lasketut lopulliset verot, taseen siirtosaamisiin kirjataan 

veronpalautuksen suuruinen saaminen. Verosaaminen perustuu yhtiön 

tilinpäätökseen ja voitaisiinkin lähteä siitä, että saaminen on 

nettovarallisuudessa huomioon otettavia varoja. Laskennallisten 

verovelkojen osalta on kuitenkin lähdetty siitä, ettei sitä vähennetä



varallisuusverotuksessa velkana. Mikäli siis siirtosaamisiin merkittyihin 

verosaamisiin sovellettaisiin samaa käytäntöä, verosaamista ei otettaisi 

huomioon nettovarallisuuslaskelmassa. Asiasta ei ole olemassa 

oikeuskäytäntöä.64 65

Yhtiöllä voi olla tilikauden päättyessä siirtosaamisissaan myös 

arvonlisäverosaamisia. Yhtiö voi tällöin hakea arvonlisäveroa takaisin 

verovirastolle tehtävällä hakemuksella tai vähentää arvonlisäveron 

seuraavalla tilikaudella myynnin arvonlisäverosta. Arvonlisäverotus on 

itseverotusta, joten siirtosaamisissa oleva saaminen perustuu toimitettuun 

verotukseen. Näin ollen siirtosaamisissa olevaa arvonlisäverosaamista on 

pidettävä varoina nettovarallisuutta laskettaessa.66

5.2.2.2 Velkojen vähentäminen

Osakeyhtiön nettovarallisuuden määrittämiseksi tulee yhtiön varoista 

vähentää sen velat. Nettovarallisuuslaskelmassa velkana ei pidetä 

yrityksen omaa pääomaa, rahastoja, varauksia eikä liittymismaksuja, 

jotka verovelvollinen on sitoutunut palauttamaan maksajalle tämän 

luopuessa liittymiseduistaan tai, jotka ovat siirrettävissä kolmannelle 

henkilölle.

Velan vähentäminen edellyttää, että kyseessä on todellinen velka. Esim. 

pelkkä takausvastuu ei johda vähennykseen eikä tilanne jossa velkaan ei 

liity suoritusvelvollisuutta ulkopuolista tahoa kohtaan.

Varallisuusverotuksessa vähennyskelpoisen velan tunnusmerkkinä 

pidetään sitä, että velka merkitsee taloudellista rasitetta verovelvolliselle 

ja että sen suorittamiseen on oikeudellinen velvoite. Verovuoden 

päättyessä verovelvollisella olevat velat otetaan huomioon, vaikka velka 

ei ole erääntynyt ja vaikka velan tarkkaa määrää ei tiedettäisikään.

64 Malmgrén 1998 s. 66-67
63 Malmgrén 1998 s. 67
66 Malmgrén 1998 s. 67

60



Lykkäävän ehdon täyttyessä syntyvää velkaa ei kuitenkaan vähennetä 

nettovarallisuuslaskelmassa.67

Osakeyhtiön taseessa pääomalaina merkitään omaan pääomaan. Tästä 

huolimatta vähennetään omaan pääomaan merkitty pääomalaina velkana 

nettovarallisuuslaskelmassa. Onhan pääomalainan antajan ja 

lainaajaosakeyhtiön välillä kyseessä yleensä velkasuhde.68

Osakeyhtiöllä voi olla välittömien verojen takia laskennallista 

tuloverovelkaa silloin, kun yhtiölle maksuunpannut ennakot ovat 

pienemmät kuin tilikauden päätyttyä tuloksen perusteella lasketut verot. 

Verovelka on lopullinen vasta kun vero on maksuunpantu yhtiölle. 

KHO:n päätöksessä 1.11.1996 T 3409 ei yksityisliikkeen laskennallista 

verovelkaa pidetty pääomatulo-osuutta laskettaessa vähennyskelpoisena 

velkana. Myöskään ratkaisussa KHO 1980 II 594 ei 

maksuunpanemattomia välittömiä veroja saanut vähentää varallisuudesta.

Vaikka edellä olevat ratkaisut koskevat yksityistä elinkeinonharjoittaja 

voitaneen niissä ilmeneviä periaatteita soveltaa laskettaessa 

netto varallisuutta osakeyhtiössä, eikä taseen siirtovelkoihin merkittyä 

maksuunpanematonta tuloveroa tulisi vähentää

nettovarallisuuslaskelmassa.69

LOAVMpm 4 §:n mukaan velat arvostetaan nimellisarvoon. Jos velka on 

indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen sidottu, sen arvona pidetään 

muuttuneen vertailuperusteen arvoa. Ulkomaanrahan määräiset velat 

arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 3 §:n mukaisesti joko tilinpäätöspäivän 

kurssiin, kurssiin johon ne on sopimuksin tai muutoin sidottu tai 

syntymishetken kurssiin mikäli velka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta 

pidemmän ajan kuluessa tilinpäätöspäivästä.

67 Penttilä 1997 s. 184-185
68 Penttilä 1997 s. 188
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5.2.2.3 Osakaskohtaiset vähennykset

Pääomatulo-osuutta laskettaessa tehdään osakkaan osakkeiden 

yhteenlasketusta nettovarallisuudesta vielä osakaskohtaiset vähennykset. 

Näistä säädetään tuloverolain 42 §:ssä. Vähennykset pienentävät 

osakkaan pääomatulo-osuutta. Vähennykset vaikuttavat vain sen 

osakkaan pääomatulo-osuuteen, jonka osakkeiden matemaattisesta 

arvosta vähennys tehdään.

Vähennykset koskevat vain osakkaita, joiden katsotaan olevan yhtiössä 

johtavassa asemassa.

5.2.2.3.1 Osakkaan asunto

Tuloverolain 42 § säätää osakkaan yhtiön varoihin kuuluvan

asunnonkäytöstä seuraavaa:

Jos sellainen osakas, jota ei työntekijäin eläkelain 2 §:n 7 momentin 

mukaan pidetä mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana, on verovuonna 

käyttänyt omana tai perheensä asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa 

asuntoa, asunnon arvo vähennetään hänen osakkeidensa arvosta yhtiöstä 

saadun osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa.

Asunnon arvona vähennetään sama arvo, mikä on otettu huomioon yhtiön 

nettovarallisuutta laskettaessa. Jotta asunnon arvo jouduttaisiin 

vähentämään on osakkaan tullut käyttää asuntoa osingonjako vuotena. Jos 

osakas on käyttänyt asuntoa sinä verovuotena, jonka taseen pohjalta 

nettovarallisuus lasketaan, ei vähennystä tule tehdä.

5.2.2.3.2 Osakkeiden hankintaa varten otettu velka

69 Malmgrén 1998 s. 68
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Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkaan osakkeiden 

hankintaan käytetty korollinen velka vähennetään hänen osakkeidensa 

arvosta pääomatulo-osuutta määritettäessä. Myös tämä säännös koskee 

vain osakkaita, joita ei pidetä yhtiöön työsuhteessa olevina.

Tuloverolaissa ei ole otettu suoraan kantaa, siihen minkä ajankohdan 

mukaan vähennettävän velan määrä määritellään. Verohallituksen kannan 

mukaan velan pääomana vähennetään verovelvollisella verovuoden 

päättyessä olevan velan määrä.70

5.2.2.3.3 Osakkaan velka yhtiölle

TVL:n 42 §:n mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön 

osakkaan ja hänen perheenjäsenensä ottama, yhtiön varoihin kuuluva 

rahalaina vähennetään hänen osakkeidensa arvosta yhtiöstä saadun 

osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa, jossa osakas yksin tai yhdessä 

perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön 

osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä. Laina vähennetään ensisijaisesti lainanottajan 

omien osakkeiden arvosta ja sen ylittävältä osalta perheenjäsenten 

osakkeiden arvosta osakeomistuksen suhteessa.

Velan pääomana vähennetään osakkaalla verovuoden päättyessä olevan 

velan määrä. Vähennetävänä velkana voidaan ottaa huomioon vain 

osakkaan oma velka yhtiölle. Yleensä ei voida vähentää esimerkiksi 

lasten tai puolison velkaa yhtiölle.

5.2.2Л Osakepääoman muutokset

Osakkeiden matemaattinen arvo lasketaan verovuotta edeltävän vuoden 

nettovarallisuuden perusteella silloin ulkona olevien osakkeiden
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lukumäärän mukaan. Verovuoden aikana tapahtuneet osakepääoman 

muutokset ja mahdolliset osakkeiden lukumäärän muutokset eivät siis 

vaikuta osakkeiden matemaattiseen arvoon. Osakkeen verotusarvoon 

muutokset vaikuttavat tietyin edellytyksin jo verovuoden aikana, mutta 

matemaattisessa arvossa muutos näkyy vasta muutosvuotta seuraavan 

verovuotena.

Osakkaalle maksetun osingon pääomatulo-osuus lasketaan niiden 

osakkeiden lukumäärän mukaan, joiden perusteella osakkaalle on 

maksettu osinkoa. Osingonjakopäätöksen jälkeen verovuonna tapahtuneet 

osakkeiden hankinnat tai luovutukset eivät vaikuta osingon 

jakautumiseen ansio- ja pääomatuloksi. Pääomatulo-osuuden laskeminen 

niiden osakkeiden lukumäärän perusteella, jonka mukaan osakkaalle on 

maksettu osinkoa ja matemaattisen arvon laskeminen verovuotta 

edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella silloin ulkona olleiden 

osakkeiden lukumäärän mukaan voi johtaa tilanteeseen, esimerkiksi 

osakkeen nimellisarvon muutoksen johdosta, jossa yhtiön koko 

nettovarallisuus ei vaikuttaisi osingon pääomatulo-osuuden laskentaan 

Oikeampi tapa laskea osakkeiden pääomatulo-osuuden pohjana oleva 

arvo on käyttää matemaattista arvoa laskettaessa jakajana samaa 

osakkeiden lukumäärää, jota käytetään myös pääomatulo-osuuden 

laskennassa.70 71

5.2.2.5 Erityistilanteita

5.2.2.5.1 Uuden yhtiön nettovarallisuus

Uuden yhtiön osakkeen matemaattisen arvon määrittämisessä joudutaan 

käyttämään poikkeavia menetelmiä mikäli yhtiöllä ei ole päättynyt 

tilikautta ennen verovuotta, jona osinko jaetaan. LOAVMpm mukaan 

uudella yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jota ei ole perustettu jatkamaan

70 Malmgrén 1998 s. 80
1 Malmgrén 1998 s. 74
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aiemmin toimineen yrityksen liiketoimintaa. Tällöin osakkeen 

matemaattiseksi arvoksi ja verotusarvoksi katsotaan osakkeen 

nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo. 

Tämä menettely mahdollistaa pääomatulon saamisen toimintansa 

aloittaneesta yrityksestä jo sen ensimmäiseltä tilikaudelta.

Yhtiön tai sen osakkaan niin vaatiessa käytetään osakkeen 

matemaattisena arvona nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa 

korkeampaa osakkeen merkintähintaa. Tämä menettely mahdollistaa 

pääomatulon saamisen toimintansa aloittaneesta yrityksestä jo sen 

ensimmäiseltä tilikaudelta.

5.2.2.5.2 Toimintamuodon muutos

LOAVMpm 7 § säätää nettovarallisuuden laskemisesta toimintanuodon 

muutoksen yhteydessä. Sen mukaan yhtiön nettovarallisuus lasketaan 

siirtyvästä toiminnasta laaditun, verovuotta edeltävän viimeisen 

tilinpäätöksen perusteella. Tämän edellytyksenä on, että aikaisemmin 

harjoitetun toiminnan varat ja velat ovat toimintamuodon muutoksessa 

siirtyneet tasejatkuvuutta noudattaen samoista arvoista perustetulle 

osakeyhtiölle.

Mahdollista on myös, että esimerkiksi yksityisottojen johdosta vain osa 

varoista ja veloista on siirtynyt osakeyhtiölle. Tällöin vain siirtyneet varat 

ja velat otetaan nettovarallisuuslaskelmassa huomioon.

5.2.2.5.3 Yritysjärjestelyt

Yhtiöiden sulautuminen, jakautuminen ja muut vastaavat muutokset 

otetaan matemaattista arvoa laskettaessa erikseen huomioon.

LOAVMpm 9 §:n mukaan fuusiossa vastaanottavan yhtiön ja

kombinaatiofuusiossa syntyvän uuden yhtiön nettovarallisuus saadaan
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laskemalla yhteen vastaanottavan ja sulautuvien yhtiöiden 

netto varallisuudet. Vastaanottavan yhtiön varallisuuteen ei kuitenkaan 

lasketa sen omistamia sulautuvan yhtiön osakkeita. Jos sulautumisvastike 

muodostuu muusta kuin vastaanottavan yhtiön osakkeista, otetaan tämä 

niin ikään vastaanottavan yhtiön varallisuutta vähentävänä huomioon.

Jakautumisen osalta ei LOAVMp:ssä ole selkeää sääntelyä. Koska 

jakautumisessa aikaisemman toiminnan varat siirtyvät samoista arvoista 

uudelle yhtiölle, voitaisiin soveltaa fuusiossa noudatettavia 

nettovarallisuuden laskentasäännöksiä. Tällöin vastaanottavan yhtiön 

netto varallisuus laskettaisiin jakautuvan yhtiön viimeisen tilinpäätöksen 

perusteella. Koska jakautumisessa vain osa jakautuvan yhtiön varoista ja 

veloista tulee kullekin yhtiölle, jakautuvan yhtiön viimeisessä 

tilinpäätöksessä olevat varat ja velat voitaisiin ottaa huomioon vain siltä 

osin kuin ne ovat siirtyneet vastaanottavalle yhtiölle.72

5.3 Osingonjaon verosuunnittelu

5.3.1 Yleistä verosuunnittelusta

Seuraavassa keskitytään osingonjaon verosuunnitteluun yrittäjäosakkaan 

näkökulmasta. Tällöin ratkaisevaan asemaan nousee osinkotulojen 

jakaminen pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin ja yhtiön nettovarallisuus. 

Pääomatuloja verotetaan suhteellisella 29 % verokannalla kun taas 

ansiotuloja verotetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Osingon 

pääomatulo-osuus määräytyy yrityksen nettovarallisuuden mukaan siten, 

että 13,5 % osuutta yrityksen nettovarallisuudesta vastaava osa osingosta 

on pääomatuloa ja loput ansiotuloa. Tästä nousee yrittäjäomistajan 

ongelma, nostaako yrityksestä ulos suuria osinkoja suuremmalla 

verorasituksella vai jättääkö osa voitosta yritykseen kasvattamaan

72 Malmgrén 1998 s. 75-77
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netto varallisuutta ja nostaa osinkoa myöhemmin mahdollisesti pelkkänä 

pääomatulona pienemmällä verorasituksella.

Verosuunnittelua tarkastellaan seuraavassa sen olettamuksen pohjalta, 

että suunnittelun tavoitteena on osingonjakoon kohdistuvan 

verorasituksen minimointi. Verosuunnittelua rajoittavat luonnollisesti 

verolait ja muut äännökset. Kirjanpidon ja verotuksen kiinteän kytkennän 

johdosta myös kirjanpitolaki asettaa omat rajoituksensa. Onhan useiden 

erien vähennyskelpoisuuden edellytyksenä niiden samanlainen käsittely 

kirjanpidossa. Mielessä on syytä pitää myös laki verotusmenettelystä, 

erityisesti sen pykälät 28 ja 29 jotka käsittelevät veron kiertoa ja peiteltyä 

osingonjakoa. Varsinkin peitellyn osingonjaon veroseuraamukset ovat 

niin ankarat, että tilanteita joissa peitellyn osingonjaon tulkinta olisi 

mahdollinen tulisi ehdottomasti välttää.

Verosuunnittelu voidaan yleisesti jakaa kolmella eri tasolla tapahtuvaan 

suunnitteluun: strateginen taso, taktinen taso ja operatiivinen taso. 

Strategisessa suunnittelussa on kysymys pitkän aikavälin suunnittelusta, 

esim. yritysmuodon valinta ja muutos. Taktisen tason verosuunnittelussa 

on kyse keinoista, joiden avulla suunnittelukauden tavoitteet voidaan 

saavuttaa, esim. tilikauden päättymisajankohdan muuttaminen. 

Operatiivisen verosuunnittelun avulla pyritään aikaansaamaan toiminnan 

käytännön ohjaukseen tarpeellisia yksityiskohtaisia ohjeita ja 

menettelytapoja esille tulevien yksittäisten tilanteiden hallitsemiseksi. 

Esimerkkeinä näistä voidaan mainita erilaiset tilinpäätösratkaisut kuten 

esim. poistojen määrää koskevat päätökset.7J

Verosuunnittelu voidaan jakaa myös käytettävien keinojen pohjalta 

seuraaviin osiin: yritysrakenteen ja omistusrakenteen suunnitteluun, 

tilinpäätöksen suunnitteluun ja yrityksen ja sen omistajan välisten 

oikeustointen suunnitteluun.73 74

73 Penttilä 1997 s. 298-299
74 Penttilä 1997 s. 299
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Neljännessä kappaleessa määritellyt kriittinen ja ei-kriittinen 

tilinpäätöstilanne voidaan tässä yhteydessä määritellä laajemmin 

verosuunnittelulle keskeinen nettovarallisuus huomioon ottaen. Tällöin 

tilinpäätöstilanteita on neljä:

- tilinpäätös kriittinen tuloksen suhteen ja kriittinen nettovarallisuuden 

suhteen;
- tilinpäätös kriittinen tuloksen suhteen ja ei-kriittinen nettovarallisuuden 

suhteen;
- tilinpäätös ei-kriittinen tuloksen suhteen ja kriittinen nettovarallisuuden 

suhteen;
tilinpäätös ei-kriittinen tuloksen suhteen ja ei-kriittinen

nettovarallisuuden suhteen.73

Verosuunnittelulle on haastavaa yhteys nettovarallisuuden ja tuloksen 

käyttäytymisessä kun toiseen yritetään vaikuttaa. Voi olla vaikeaa 

samanaikaisesti pienentää verotettavaa tuloa ja kasvattaa 

nettovarallisuutta. Jos esim. pienennetään poistoja lisääntyy 

nettovarallisuus, mutta samalla myös verotettava tulo kasvaa.

5.3.2 Pääomatulon kasvattaminen

5.3.2.1 Nettovarallisuuden kasvattaminen

Kuten edellä on todettu, on nettovarallisuuden ja verotettavan tulon 

muutoksilla kiinteä yhteys ja nettovarallisuuden lisäys johtaa useimmiten 

myös verotettavan tulon lisääntymiseen. Seuraavassa esitellään keinoja 

nettovarallisuuden lisäämiseen ja lisäyksen vaikutusta verotettavan tulon 

määrään.

75 Penttilä 1997 s. 315
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Yrityksen tuloksellinen toiminta lienee pitkällä aikavälillä paras tapa 

yrityksen nettovarallisuuden kasvattamiseen. Kun yritys näyttää 

kirjanpidollista voittoa, eikä koko voittoa jaeta osakkaille osinkoina 

lisääntyy yrityksen vapaa oma pääoma ja nettovarallisuus. Luonnollisesti 

myös yrityksen verotettava tulo lisääntyy. Syntyneiden voittojen 

kerääminen yritykseen voi olla hidas tapa lisätä nettovarallisuuden 

määrääjä vaatia pitkänkin ajan lisätäkseen pääomatuloja merkittävästi.

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen tekeminen sallittuja verotuksen 

maksimipoistoja pienempinä kasvattaa parantuneen tuloksen kautta 

vapaata omaa pääomaa ja netto varallisuutta. Menettely lisää myös 

verotettavaa tuloa koska verotuksessa hyväksytään vain kirjanpidossa 

tehdyt poistot.

Yrittäjä voi myös kasvattaa yrityksensä nettovarallisuutta pidättäytymällä 

palkan nostamisesta yhtiöstä. Etua saadaan kuitenkin jos lisääntynyttä 

voittoa ei jaeta osakkaille vielä seuraavana verovuotena koska 

tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko vähennetään nettovarallisuudesta. 

Jos osinkoa jaetaan vasta seuraavalla tilikaudella saadaan nostamatta 
jääneestä palkasta noin 10 % (13,5 % * 76) pääomatuloksi76. Tämän 

keinon käytölle saattaa aiheuttaa ongelmia yrittäjän päivittäisen 

rahantarpeen ja toimeentulon turvaaminen.

Vaihto-omaisuuden kiinteämääräinen aktivointi ja osatuloutuksen käyttö 

pitkän valmistusajan vaativien suoritteiden osalta ovat keinoja, jotka 

lisäävät nettovarallisuutta ja verotettavaa tuloa. Vaihto-omaisuuden 

kiinteämääräisen aktivoinnin osalta tulee kuitenkin muistaa, että 

verotuksessa saadaan tuloksen lisäys jaksottaa kolmelle verovuodelle 

hankintamenon muutosvaruksen kautta, mutta nettovarallisuus kasvaa 

välittömästi aktivoinnin määrällä.

76 Penttilä 1997 s. 319
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Pääoman sijoittaminen yritykseen on keino, jolla voidaan lisätä 

nettovarallisuutta ilman verotettavan tulon lisäystä. Pääomasijoitukset 

vaikuttavat nettovarallisuuteen yleensä vuoden viiveellä.

Myös fuusion yhteydessä voi yrityksen nettovarallisuus kasvaa ilman 

verotettavan tulon lisäystä. Koska fuusiovoitto on verovapaa ja tappio ei 

ole vähennyskelpoinen, nettovarallisuuden lisäys tapahtuu ilman yhtiölle 

aiheutuvia veroseuraamuksia.77

5.3.2.2 Yhtiön ja osakkaan väliset oikeustoimet

Osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeussubjekteja ja voivat täten tehdä vero- 

oikeudellisesti hyväksyttäviä oikeustoimia omistajiensa kanssa. Näiden 

toimien tulee olla aitoja ja hinnoittelultaan oikeita (yli- ja alihinnoittelu), 

ettei kyseeseen tule oikeustoimien kohtelu peiteltynä osingonjakona. 

Peitelty osingonjako katsotaan aina ansiotuloksi ja myös yrityksen 

tulokseen tehdään tarvittavat korjaukset.

Yrittäjä voi saada pääomatuloa esimerkiksi vuokraamalla omistamansa 

hyödykkeen yritykselle ja saada näin pääomatulona verotettavaa tuloa. 

Vuokran määrän tulee olla markkinaehtoinen, jotta sitä ei katsottaisi 

peitellyksi osingonjaoksi.78

Yrittäjä voi saada yrityksestään pääomatuloverokannan mukaan 

verotettavaa tuloa luovutusvoiton muodossa myymällä yritykselle 

omistamiaan hyödykkeitä. Tässäkin tulee käyttää markkinaehtoisia 

hintoja välttyäkseen peitellyn osingonjaon veroseuraamuksilta. Tätä 

keinoa voi pitää luonteeltaan ”kertakäyttöisenä” eikä se tuo ratkaisua 

pitkän ajan verotusongelmiin.

77 Penttilä 1997 s. 322
78 Penttilä 1995 s. 136
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Mikäli osakas on pantannut omaisuuttaan yhtiön velkojen vakuudeksi, on 

takauksesta maksettu provisio osakkaan pääomatuloa. Provision tulee 

perustua reaalivakuuteen, pelkkä nimitakaus ei riitä. Lisäksi takauksen 

tulee olla yritykselle tarpeellinen ja provision määrän tulee olla 

markkinaehtoinen.79

5.4 Pääoma- ja ansiotulon vertailulaskelma

Osinkotulon jakamisen pääoma- ja ansiotuloihin vaikutusta osingonjaon 

verorasitukseen tarkastellaan seuraavassa laskelman avulla. Laskelmassa 

kuvataan erilaisten osingonjakopäätösten vaikutusta osakkaan 

osingoistaan maksaman veron määrään. Laskelmassa tarkastellaan 

kuvitellun yrityksen viiden vuoden totaalikautta. Yritys myydään 

tarkasteluperiodin lopussa.

Laskelmassa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista toimintatapaa. 

Vaihtoehdossa A nostetaan koko tilikauden voitto osinkoina. 

Vaihtoehdossa В osinkoa nostetaan vain sen verran, että se tulee 

kokonaan verotetuksi pääomatulona. Yrityksen myynnistä viiden 

toimintavuoden jälkeen oletetaan saatavan yrityksen oman pääoman, joka 

tässä oletetaan samaksi kuin yrityksen nettovarallisuus, suuruinen 

korvaus. Vaihtoehdossa A yrityksen oma pääoma ei kasva koska kaikki 

syntyneet voitot nostetaan osinkoina ulos, eikä myynnistä näin ollen 

synny verotettavaa myyntivoittoa. Vaihtoehdossa В yrityksen oma 

pääomaa kasvaa jakamatta jääneen voiton ansiosta. Yrityksen myynnistä 

syntyy täten verotettavaa myyntivoittoa.

Yrityksen nettovarallisuus on ensimmäisen vuoden alussa 1 000 000 mk, 

eikä siinä oleteta tapahtuvan tarkastelukauden aikana muutoksia muuten, 

kuin jakamatta jätettävän voiton kautta. Yrityksen verojen jälkeinen 

voitto kasvaa tarkasteluperiodin aikana tasaisesti 100 000 markasta 300

79 Penttilä 1995 s. 136
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000 markkaan. Osakkaalla oletetaan olevan osinkotulojen lisäksi 200 000 

markan suuruiset vuotuiset ansiotulot.

Vaihtoehto A

Voitto Jaettava Nettovaral- Pääomatulo Ansiotulo- Verot yht. Veron
verojen lisuus * osuus ja osuus koko 

osingosta
jälkeen osinko osuus yhtiöveron

hyvitys
Vuosi 1 100000 100000 1000000 95800 5915
Verot 1183 1183 1 %

Vuosi 2 150000 150000 1000000 95800 76338
Verot 15268 15268 10%

Vuosi 3 200000 200000 1000000 95800 146851

Verot 30926 30926 15%

Vuosi 4 250000 250000 1000000 95800 217183
Verot 49890 49890 20%

Vuosi 5 300000 300000 1000000 95800 287606
Verot 68903 68903 23%

Yhteensä 1000000 1000000 479000 733893 166170 24%

Vaihtoehto
В

Voitto Jaettava Nettovaralli Pääomatulo Ansiotulo- Verot Veroaste
verojen suus osuus ja yht.
jälkeen osinko osuus yhtiöveron

hyvitys
Vuosi 1 100000 95800 1000000 95800
Verot 0 0

Vuosi 2 150000 96202 1004200 96202
Verot 0 0

Vuosi 3 200000 101356 1057998 101356

Verot 0 0

Vuosi 4 250000 110806 1156641 110806
Verot 0 0

Vuosi 5 300000 124141 1295835 124141

Verot 0 0

Yhteensä 1000000 528305 528305

Yrityksen myynnin verotus
Oma po 
vuoden 5

Myyntivoitto Vero Verot yht. Veroaste

lopussa myyntivoitosta
1471694 471694 136791 136791 14 %
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Ansiotulojen valtiolle maksettavan tuloveron laskemisessa on käytetty 

vuoden 2001 veroasteikkolain mukaisia veroasteikkoja ja 

veroprosentteja. Kunnallisveron ja siihen liittyvien muiden verojen ja 

maksujen määräksi on oletettu 19 %.

Pääomatulo-osuutta laskettaessa on menetelty seuraavasti. Osingon 

määrästä on pääomatuloa 13,5 % osuutta yhtiön nettovarallisuudesta 

vastaava määrä. Pääomatulo-osuutta laskettaessa otetaan huomioon myös 

yhtiöveron hyvitys. Näin ollen osinkoa voidaan jakaa vähemmän kuin

13,5 %, mikäli halutaan, että koko osinko verotetaan pääomatulona. 

Pääomatulo-osingon enimmäismäärä voidaan laskea kaavasta:
X + 29/7IX = 13,5, josta saadaan X:n arvoksi 9,58 %.80

Esimerkki:

Vuodelle 1 laskettu pääomatulo-osuus:

Osingon pääomatulo-osuus 9,58 % * 1 000 000 mk = 95 800 mk 

Yhtiöveron hyvitys 29/71 * 95800 = 39 130 mk

Yhteensä (13,5% * 1 000 000) = 134 930 mk

Vero 29 % * 134 930 mk =39 130 mk

Yhtiöveron hyvitys - 39 130 mk

Maksuunpantava vero = 0 mk

Ansiotulona verotetaan osingosta pääomatulo-osuuden erottamisen 

jälkeen jäljelle jäävä määrä. Ansiotulo-osuudesta maksettavan veron 

määrä on laskettu seuraavasti. Esimerkkinä vuoden 1 tilanne.

Osingon ansiotulo-osuus 100 000 mk - 95 800 mk = 4200 mk 

Yhtiöveron hyvitys 29/71 * 4200 mk =1715 mk

Verotettava tulo yhteensä =5915 mk

Verot 49 % * 5915 mk = 2898 mk

Yhtiöveron hyvitys =1715 mk



Maksuunpantava vero = 1183 mk

Osingonsaajan verotuksessa oletetaan, että yhtiö on maksanut 

yhteisöverokannan mukaisen veron osinkona jakamastaan voitosta.

Laskelmista näkyy, että kokonaisverorasitus yhtiöstä saadusta tulosta on 

pienempi jos tyydytään nostamaan osinkoa vain sen verran, että se 

verotetaan kokonaan pääomatulona. Osingonsaaja joutuu maksamaan 

ansiotulo-osuudestaan veroa mikäli hänen ansiotulojensa progressiivinen 

veroprosentti on yli 29 %. Tällöin yhtiöveron hyvityksen määrä ei riitä 

osinkotulosta maksuunpantavan veron kuittaamiseen.

Mikäli osinkoa maksetaan 9,58 % osuutta nettovarallisuudesta vastaava 

määrä ovat osinkotulosta maksettava vero ja vähennettävä yhtiöveron 

hyvitys saman suuruisia, eikä osingonsaajalle synny maksuunpantavaa 

veroa.

Vaihtoehdossa A osingonsaaja joutuu maksamaan veroa osinkotuloistaan 

viiden vuoden aikana yhteensä 166 170 mk. Vaihtoehdossa В osakas 

joutuu maksamaan veroa vasta myydessään yhtiön. Myyntivoitosta 

maksetaan veroa tällöin 136 791 mk. Liitteessä 1 on laskettu verorasitus 

olettaen, että yrityksen voitto on jokaisena vuotena 200 000 mk. 

Liitteessä 2 on tehty samat laskelmat olettamalla yrityksen 

netto varallisuuden määräksi 700 000 mk. Muutetuilla oletuksilla tehdyt 

laskelmat eivät merkittävästi poikenneet alkuperäisin oletuksin tehdystä. 

Osingon verottaminen ansiotulona nosti kokonaisverorasitusta ja 

vaihtoehto A:n mukainen menettely osoittautui kaikissa laskelmissa 

verotuksellisesti vaihtoehto B:n mukaista menettelyä epäedullisemmaksi.

Laskelmat osoittavat selkeästi nettovarallisuuden suuren merkityksen 

osinkotulon verorasituksen määrääjänä. Kun oletetun nettovarallisuuden

80 Heiniö 2000 s. 62
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määrä laskettiin 100 000 markasta 70 000 markkaan nousi maksetun 

veron määrä vaihtoehdossa A 166 170 markasta 206935 markkaan.

Nettovarallisuuden kartuttaminen yritykseen jätetyillä voittovaroilla voi 

olla sangen hidasta. Vaihtoehto B:ssä missä osinkoa nostettiin vain 

pääomatulo-osingon määrä, kasvoi yrityksen nettovarallisuus viidessä 

vuodessa 1 000 000 markasta 1 430 290 markkaan kun yrityksen verojen 

jälkeiseksi tuloksi oletettiin 200 000 mk kunakin vuonna.

Nettovarallisuus kasvoi 43 % viiden vuoden aikana, mutta tässä on 

huomioitava, että yhtiön verojen jälkeinen tulos on omaan pääomaan 

suhteutettuna melko suuri, ja siihen pääsemiseen vaaditaankin varsin 

menestyksekästä liiketoimintaa.

Laskelmat ovat yksinkertaisia esimerkkejä, joista puuttuu useita 

reaalimaailmassa päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Vaihtoehto A:n 

osingonsaaja maksaa saman suuruisesta tulosta enemmän veroa kuin 

vaihtoehto B:n osingonsaaja, mutta saa varat käyttöönsä aiemmin kuin 

osingonsaaja B. Aikatekijää ei ole huomioitu laskelmissa, mutta sillä 

saattaa olla päätöstilanteessa suurikin merkitys. Jos ero verorasituksessa 

vaihtoehtojen välillä ei ole kovin suuri voi houkutus suuremman osingon 

nostamiseen olla suuri. Päätökseen vaikuttaa tietysti myös yrittäjän 

henkilökohtainen rahantarve kunakin hetkenä.

Laskelmissa on kysymystä tarkasteltu vain osakkaan näkökulmasta. 

Tosielämässä yrittäjää kiinnostaa luonnollisesti myös hänen yrityksensä 

maksamien verojen määrä. Vaihtoehto B:ssä syntyy yritykselle jokaisena 

vuotena veroylijäämää. Yrityksen myynnissä nämä veroylijäämät 

kuitenkin menetetään ja ne jäävät käyttämättä.

Mielenkiintoinen kysymys on myös kannattaako pääomatuloa aina 

tavoitella. Pienillä tuloilla pääomatulon verotus on ankarampaa kuin 

ansiotulojen verotus. Mikäli verovelvollisen ansiotulon veroprosentti on 

alle 29 % on ansiotulon saaminen hänelle verotuksellisesti pääomaatulon
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saamista edullisempaa. Progresssiivinen tuloveroprosentti on 29 % noin 

120 00 markan tuloilla.

Vertailtaessa lisäksi osingon nostamista palkan nostamiseen, tulee 

muistaa, että osingosta ei jouduta maksamaan sosiaaliturvamaksua, mutta 

silloin ei myöskään kerry osakkaan eläketurva, joka on järjestettävä 

muulla tavalla.

Pääomatulojen tavoittelussa on myös huomioitava, että pääomatuloista ei 

saa tehdä monia vähennyksiä, jotka voidaan tehdä ansiotuloista. 

Esimerkkeinä näistä vähennyksistä voisi mainita asunnon ja työpaikan 

välisen matkan kustannuksen vähennys, ansiotulovähennys ja 

eläkevakuutusmaksuvähennys.
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6. YHTEENVETO

Voitonjakokelpoisen vapaan oman pääoman kasvattaminen kirjanpitoon 

ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvillä ratkaisuilla näyttää olevan melko 

vaikeaa. Kiijanpitolaista on karsittu erilaisia joustokohtia ja 

harkinnanvaraisia menettelytapoja. Kiijanpidon ja tilinpäätöksen laatija 

on melko tiukasti sidottu tekemään ratkaisunsa säädösten pohjalta 

suuremmin harkintaa käyttämättä.

Kirjanpitolaista löytyy toki vieläkin harkinnanvaraisia kohtia. 

Tyypillisimpiä ovat arvostus- ja jaksotusratkaisut. Edellisestä voidaan 

mainita esimerkkinä käyttöomaisuuden hankintamenon määrittäminen ja 

jälkimmäisestä osatuloutus.

Voitonj akokelpoisen vapaan pääoman kasvattamiseen käytettävät keinot 

ovat suurelta osin samoja, joita käytetään yleisesti kirjanpidollisen 

tuloksen ja sitä kautta vapaan oman pääoman määrän kasvattamiseen. 

Tilikauden voiton ja samalla vapaan oman pääoman kasvattaminen lienee 

pitkällä aikavälillä paras ja varmin tapa voitonj akokelpoisen vapaan 

oman pääoman määrän kasvattamiseen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös osinkotulojen verotusta. Suomessa 

jaetaan noteeraamattomasta yhtiöstä saadut osingot yhtiön 

nettovarallisuuden pohjalta pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin. Osingonjaon 

verorasitus on pienimmillään kun osinkoa jaetaan vaan määrä joka tulee 

verotetuksi kokonaan pääomatulona. Pääomatulona verotettava määrä 

riippuu yrityksen netto varallisuudesta ja ongelmana voi olla, että yhtiön 

pienehkön nettovarallisuuden vuoksi pääomatulo-osinko ei riitä 

kattamaan yrittäjän rahantarvetta. Tällöin osinkoa saatetaan nostaa 

enemmän kuin pääomatulo-osingon verran jolloin osa osingosta 

verotetaan ansiotulona progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Tällöin 

voi osingon verorasitus nousta hyvinkin suureksi.
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Liite 1

Vaihtoehto
A

Voitto Jaettava Nettovarall Pääomatulo Ansiotulo- Verot Veroaste
verojen
jälkeen osinko

isuus
osuus

osuus ja yht.
yhtiöveron hyvitys

Vuosi 1 200000 200000 1000000 95800 146851
Verot 30926 30926 15%

Vuosi 2 200000 200000 1000000 95800 146851
Verot 30926 30926 15%

Vuosi 3 200000 200000 1000000 95800 146851
Verot 30926 30926 15%

Vuosi 4 200000 200000 1000000 95800 146851
Verot 30926 30926 15%

Vuosi 5 200000 200000 1000000 95800 146851
Verot 30926 30926 15%
Yhteensä 1000000 1000000

Vaihtoehto

479000 154630 15%

В

Voitto Jaettava Nettovarall Pääomatulo Ansiotulo- Verot Veroaste
verojen
jälkeen osinko

isuus osuus ja yht.
osuus yhtiöveron hyvitys

Vuosi 1 200000 95800 1000000 95800
Verot 0 0

Vuosi 2 200000 105782 1104200 105782
Verot 0 0

Vuosi 3 200000 114808 1198418 114808
Verot 0 0

Vuosi 4 200000 122970 1283609 122970
Verot 0 0

Vuosi 5 200000 130349 1360639 130349
Verot 0 0
Yhteensä 1000000 528305 569710

Yrityksen myynnin 
verotus

Oma po Myyntivoitto Vero Verot yht. Veroaste 
vuoden 5
lopussa myyntivoit

osta
1430290 430290 124784 124784 0,12
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Liite 2

Vaihtoeht 
о А

Vuosi 1

Voitto
verojen
jälkeen

100000

Jaettava

osinko

100000

Nettovaral Pääomatulo 
lisuus

osuus

750000 71850

Ansiotulo- Verot yht. 
osuus ja 
yhtiöveron 
hyvitys

39648

Veroaste

Verot 7930 7930 8%

Vuosi 2 150000 150000 750000 71850 110070
Verot 22014 22014 15%

Vuosi 3 200000 200000 750000 71850 180493
Verot 39983 39983 20%

Vuosi 4 250000 250000 750000 71850 250916
Verot 58997 58997 24%

Vuosi 5 300000 300000 750000 71850 321338
Verot 78011 78011 26%

Yhteensä 1000000 1000000

Vaihtoeht
oB

359250 206935 21 %

Vuosi 1

Voitto
verojen
jälkeen

100000

Jaettava

osinko

67060

Nettovaral
lisuus

700000

Pääomatulo

osuus

67060

Ansiotulo- Verot yht. 
osuus ja 
yhtiöveron 
hyvitys

Veroaste

Verot 0 0

Vuosi 2 150000 70216 732940 70216
Verot 0 0

Vuosi 3 200000 77859 812724 77859
Verot 0 0

Vuosi 4 250000 89560 934865 89560
Verot 0 0

Vuosi 5 300000 104930 1095305 104930
Verot 0 0

Yhteensä 1000000 409625 409625

Oma po 
vuoden 5 
lopussa

Yrityksen myynnin 
verotus
Myyntivoitt Vero
0

myyntivoito

Verot yht. Veroaste

sta
1290375 590375 171209 171209 0,17
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