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Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa selkeä kuva yritysjärjestelyjen verokohtelusta ja siihen 

liittyvistä kriteereistä. Toisena tavoitteena on selvittää mahdolliset yritysjärjestelyihin liittyvät 

veroansat, epäjohdonmukaisuudet ja toisaalta verosuunnittelumahdollisuudet. Kolmantena tavoitteena 

on eri yritysjärjestelytoimenpiteiden keskinäisten verotuksellisten erojen selvittäminen. 

 

Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa on deskriptiivinen tutkimus. Deskriptiivistä tutkimusta 

kutsutaan myös kuvailevaksi tai toteavaksi tutkimukseksi. Deskriptiivinen lähestymistapa pyrkii 

kokoamaan tietoa tutkimusaiheesta kuvailemalla ja selittämällä sitä muuttamatta sisältöä. Vaikka 

tarkoituksena on koota faktaa, deskriptiivinen tutkimus sisältää myös jonkin verran analyysia. 

 

Osakeyhtiöiden yritysjärjestelyt tulee suorittaa OYL:n mukaisesti. Lisäksi yritysjärjestelyt halutaan 

lähes aina toteuttaa EVL 52a–f §:n mukaisesti, jolloin hankintameno ja -aika siirtyvät 

vastikeosakkeille ja välittömältä luovutus- tai myyntivoiton verotukselta vältytään. Yritysjärjestelyn 

toteuttaminen EVL:n mukaisesti ei yleensä tuota vaikeuksia. EVL ei ole kuitenkaan täysin tyhjentävä 

ja oikeuskäytännön puuttumisesta johtuen useat keskeiset kysymykset ovat edelleen epäselviä. 

 

EVL 52a–f §:n mukaisen verokohtelun kannalta keskeisiä ongelmia aiheuttavat 

liiketoimintakokonaisuuden määrittely ja vaatimus toiminnan jatkamisesta osittaisjakautumisen ja 

liiketoimintasiirron yhteydessä. 10 %:n rahavastikkeen enimmäismäärän määrittely koskee 

liiketoimintasiirtoa lukuun ottamatta kaikkia järjestelyjä. Myös osakkaiden vanhojen 

omistussuhteiden tulisi säilyä järjestelyn jälkeen ennallaan, jolloin erilajisten osakkeiden erilainen 

vaihtosuhde voi aiheuttaa riskin. 

 

Vähentämättömät tappiot menetetään omistajanvaihdoksissa myös yritysjärjestelyjen yhteydessä. Eri 

yritysjärjestelytoimissa tappiot voivat käyttäytyä eri tavoin. Kombinaatiosulautuminen näyttäisi 

olevan erityisen käyttökelpoinen tapa yhdistää käyttämättömiä tappioita omaavia yhtiötä. 

 

Varainsiirtoverotukseen sisältyy suoranaisia veroansoja. Vastaanottavan yhtiön tulisi antaa 

vastikkeena vain uusia emittoituja osakkeita, sillä lain sanamuodon mukaan vanhat osakkeet ovat 

varainsiirtoveronalaisia. Liiketoimintasiirrossa varainsiirtoverovelvollisuus syntyy, jos siirto tehdään 

toimivaan yhtiöön, vaikka uuteen yhtiöön tehty siirto on varainsiirtoverosta vapaa. Oikeuskirjallisuus 

ei näe näille säännöksille mitään perustetta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tässä tutkimuksessa yritysjärjestelyillä tarkoitetaan sulautumista, jakautumista, 

liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa siten kuin ne määritellään lain elinkeinotulon 

verottamisesta (EVL) 52a–f §:ssä. Yleensä tätä lakia kutsutaan elinkeinoverolaiksi. 

Verollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä yritysjärjestelyinä tarkoitetaan myös 

osakeyhtiön sallimia yritysjärjestelyjä, joiden kriteerit ovat hieman väljemmät. 

Yritysjärjestelyt pyritään toteuttamaan yleensä EVL 52a–f §:n mukaan, jolloin ne 

eivät aiheuta osakkeenomistajalle välitöntä myynti- tai luovutusvoittoverotusta. 

Verosta ei kuitenkaan vapauduta kokonaan, vaan verotus siirtyy siihen ajankohtaan, 

kun vastikkeena saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Lykkääntymisedun saaminen 

edellyttää kuitenkin EVL:n tiukkojen muotovaatimusten täyttämistä. 

Mikäli järjestelyyn osallistuvilla yhtiöillä on huomattava määrä vahvistettuja 

tappioita, olisi tulevaisuudessa maksettavan yhteisöveron minimoimiseksi tärkeää, 

että tappioiden käyttöoikeus säilyisi. Tappioiden käyttöoikeus menetetään, mikäli 

yhtiössä katsotaan tapahtuneen omistajanvaihdoksen. Eri 

yritysjärjestelytoimenpiteiden järkevällä valinnalla, järjestyksellä ja ajoituksella 

tappioiden säilymistä ja hyväksi käyttämistä voidaan suunnitella.  

Lisäksi yritysjärjestelyn kokonaisverorasitukseen vaikuttaa varainsiirtoverotus. Osa 

yritysjärjestelytoimista on varainsiirtoverotuksesta vapaita kun taas toiset järjestelyt 

ovat varainsiirtoveron alaisia. Varainsiirtoveroasiat ovat keskeisiä erityisesti silloin, 

kun järjestelyssä siirtyy huomattava määrä kiinteistöjä. 

Yritysjärjestely voi vaikuttaa myös konserniavustuksen ja osingon 

jakamismahdollisuuksiin. On kuitenkin huomattava, että tämä vaikuttaa vain 

järjestelyvuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen. Koska konserniavustuksessa on kyse 

tappiontasauksesta, ei asialla ole merkitystä voitollisten yhtiöiden järjestelyissä. 

Häiriö osingonjaossakin on lyhytaikainen ja mahdollisesti jakamatta jääneet varat 
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vain siirtyvät jaettavaksi myöhemmin. Lahjaverotuksella ja arvonlisäverotuksella ei 

käytännössä ole merkitystä aidoissa yritysjärjestelyissä. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa selkeä kuva yritysjärjestelyjen verokohtelusta 

ja siihen liittyvistä kriteereistä. Toisena tavoitteena on ollut selvittää mahdolliset 

yritysjärjestelyihin liittyvät veroansat, epäjohdonmukaisuudet ja toisaalta 

verosuunnittelumahdollisuudet. Kolmantena tavoitteena on ollut eri 

yritysjärjestelytoimenpiteiden keskinäisten verotuksellisten erojen selvittäminen. 

Yritysjärjestelyjä lähestytään sekä yhtiöoikeuden että vero-oikeuden näkökulmasta, 

mutta verotukselliset näkökulmat hallitsevat tutkimusta. Koska järjestelyn 

kokonaisverorasitus on merkittävä siihen osallistuville yhtiöille ja niiden osakkaille, 

on tarkoituksena ollut selvittää sekä yhtiöön että sen osakkaisiin kohdistuvat 

verotustekijät. 

Tutkimuksessa keskitytään lähinnä elinkeinotoimintaa harjoittavien, kotimaisten 

osakeyhtiöiden EVL 52a–f §:ssä määriteltyihin yritysjärjestelyihin, mutta vertailun 

vuoksi myös ainoastaan osakeyhtiölain (OYL) mukaan toteutettavia järjestelyjä on 

käsitelty. Siten tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty rajat ylittävät yritysjärjestelyt, 

myös Euroopan unionin (EU) sisäiset. Muiden yritysmuotojen kuin osakeyhtiöiden 

kesken tehtäviä järjestelyjä ei tässä käsitellä, vaikka ne pääosin noudattavatkin 

samoja periaatteita. 

1.3 Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa on deskriptiivinen tutkimus. Deskriptiivistä 

tutkimusta kutsutaan myös kuvailevaksi tai toteavaksi tutkimukseksi. Deskriptiivinen 

lähestymistapa pyrkii kokoamaan tietoa tutkimusaiheesta, kuvailemalla ja 

selittämällä sitä muuttamatta sisältöä. Vaikka tarkoituksena on koota faktaa, 

deskriptiivinen tutkimus sisältää jonkin verran analyysia. (Anttila 2006: 285.) 
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Monet käsiteltävät asiat koskevat yhtäläisesti kaikkia yritysjärjestelytoimia. Tällöin 

olen pyrkinyt käsittelemään ne vain ensimmäisenä esitellyn yritysjärjestelyn 

yhteydessä toiston välttämiseksi. Selkeyden vuoksi olen kuitenkin katsonut 

tarpeelliseksi mainita asiasta lyhyesti kunkin järjestelyn yhteydessä ja tarvittaessa 

viittaamalla tutkimuksessa aiemmin kirjoitettuun osioon. 

1.4 Aiemmat tutkimukset 

Yritysjärjestelyn verotuksesta on kirjoitettu runsaasti oikeuskirjallisuutta. Koska 

tämä tutkimus koskee kotimaisten yhtiöiden yritysjärjestelyjen verotusta, voidaan 

katsoa, että ainoastaan kotimainen kirjallisuus on ollut tämän tutkimuksen kannalta 

validia. Koska verotus perustuu lainsäädäntöön, on luonnollista että kirjallisuus 

perustuu kirjoittajan oman laintulkinnan lisäksi hyvin pitkälti korkeimman hallinto-

oikeuden (KHO) ja keskusverolautakunnan (KVL) ratkaisuihin, Euroopan yhteisöjen 

(EY) tuomioistuimen ratkaisuihin sekä lainvalmistelussa ilmeneviin tavoitteisiin ja 

yleiseen verotuskäytäntöön. Siten useimpien oikeuskirjailijoiden näkemykset ovat 

pitkälle yhteneväisiä. Eräitä keskeisiä yritysjärjestelyjen verotukseen perehtyneitä 

kirjailijoita ovat mm. Markku Järvenoja, Risto Walden, Matti Kukkonen ja Raimo 

Immonen. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Toisessa luvussa käydään läpi yritysjärjestelyihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. 

Kolmannessa luvussa määritellään eri yritysjärjestelyt sekä niiden alatyypit käyttäen 

havainnollistamiseen myös kuvioita. Neljännessä luvussa kerrotaan 

yritysjärjestelyjen keskeiset motiivit ja käyttöalueet. Viidenteen lukuun sisältyy 

tutkimuksen tärkein sisältö, siinä käydään läpi yritysjärjestelyjen verotusta ja siihen 

vaikuttavia seikkoja. Alakohdassa 5.1 kerrotaan luovutus- ja myyntivoiton 

verovapaudesta, alakohdassa 5.2 käydään läpi verovapauden edellytyksiä ja 5.3 

alakohta käsittelee verollisesti toteutettavia yritysjärjestelyjä. Alakohta 5.4 käsittelee 

käyttöomaisuusosakkeiden myynnin verovapautta, 5.5 tappioiden siirtymistä, 5.6 

konserniavustusta, 5.7 osingonjakoa, 5.8 työttömyysvakuutusmaksun määräytymistä, 

5.9 varainsiirtoverotusta, 5.10 lahjaverotusta ja 5.11 arvonlisäverotusta. Alakohdassa 
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5.12 käsitellään veronkiertämistä ja siihen usein liittyviä sarjatoimia. Luvussa 6 

esitetään tutkimuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset. 
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2 YRITYSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Yritysjärjestelydirektiivi 

Euroopan yhteisöjen neuvosto antoi 23.7.1990 ns. yritysjärjestelydirektiivin 

(90/434/ETY). Sen tarkoituksena oli edistää sisämarkkinoiden syntymistä 

poistamalla haitat, jotka aiheutuivat rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä. Direktiivistä 

tuli Suomea sitova Suomen liityttyä EY:n jäseneksi vuonna 1995 ja Suomi saattoi 

direktiivin määräykset voimaan 1996 muuttamalla elinkeinotulon verottamisesta 

annettua lakiaan. Direktiivi koski EY:n jäsenvaltioissa olevien yhtiöiden 

sulautumisia, diffuusioita, varojensiirtoa ja osakevaihtoa. 17.2.2005 annetulla 

direktiivillä (2005/19/EY) muutettiin edellä mainittua direktiiviä ottamalla mukaan 

mm. säännökset eurooppayhtiöstä ja -osuuskunnasta, niiden sääntömääräisestä 

kotipaikan siirtämisestä ja osittaisjakautumisesta. Direktiivin uudeksi nimeksi tuli 

”Neuvoston direktiivi 90/434/ETY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1990, eri 

jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, 

osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakevaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) 

tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon 

jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä” ja se oli 

saatettava kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2007 alusta. (Järvenoja 2007: 25–26, 

31.) 

Yritysjärjestelydirektiivi on luonteeltaan ns. minimidirektiivi. Jäsenvaltio ei saa 

kansallisessa lainsäädännössä säätää direktiivin kattamille yritysjärjestelyille 

ankarampia veroseuraamuksia, mutta se ei estä jäsenvaltiota verottamasta järjestelyjä 

kevyemmin kuin mitä direktiivi vaatii. Direktiivin soveltumisala ei kuitenkaan ulotu 

muihin järjestelyihin kuin direktiivissä määritettyihin yritysjärjestelyihin. Lisäksi se 

koskee vain järjestelyjä, joissa osapuolet asuvat vähintään kahdessa eri 

jäsenvaltiossa. Siten se ei koske puhtaasti kansallisia järjestelyjä. Tyypillisesti 

jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, ovat kuitenkin implementoineet säännökset 

kattamaan sekä jäsenvaltioiden väliset että puhtaasti kansalliset järjestelyt. Näin ollen 

yrityksille ei synny intressiä käyttää ulkomaista yhtiötä apuvälineenä tosiasiallisesti 

kotimaisissa järjestelyissä. Yritysjärjestelydirektiivin myötä yritysjärjestelyjen 
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verotus on yhtenäistynyt jäsenvaltioissa. (Immonen 2011: 212–213, Järvenoja 2007: 

35, 38.) 

2.2 Osakeyhtiölaki 

Vuonna 1960 asetetun osakeyhtiölakikomitean tarkoituksena oli laatia 

mahdollisimman yhtenäinen osakeyhtiölainsäädäntö Pohjoismaihin. Tällöin 

Suomessa voimassa oleva osakeyhtiölaki oli vuodelta 1895. Komitean 1969 antama 

ehdotus oli pohjoismaisen yhteistyön tulos ja perustui pitkälti Ruotsin vuoden 1944 

osakeyhtiölakiin. Komitean mietintöön pohjautuva osakeyhtiölaki (734/1978) tuli 

voimaan vuoden 1980 alusta alkaen. Lakiin tehtiin muutoksia useita kertoja, 

erityisesti lain sopeuttaminen EU-lainsäädäntöä vastaavaksi vuonna 1997 toi 

mukanaan laajan kokonaisuudistuksen. (HE 109/2005, Osakeyhtiölaki ja muuta 

yhtiölainsäädäntöä 2008: 1.) 

Yritysten toimintaympäristössä ja muussa lainsäädännössä oli kuitenkin tapahtunut 

suuria muutoksia edellisen lain säätämisen jälkeen. Maailmankauppa ja 

sijoitustoiminta oli vapautunut, yhteisvaluutta tulossa ja entistä 

markkinaehtoisemmasta rahoituksesta seurasi osakeyhtiöiden omistuspohjan 

laajentuminen. Oikeusministeriö laati vuonna 2000 muistion ”Osakeyhtiölain 

uudistaminen – tavoitteena kilpailukykyisempi yhtiöoikeus”, joka sai laajan 

kannatuksen lausuntokierroksella. Katsottiin, että vanha osakeyhtiölaki tulisi 

kokonaisuudessaan korvata uudella lailla. Uutta osakeyhtiölakia valmistelemaan 

asetettiin työryhmä, joka sai mietintönsä valmiiksi 2003. Hallituksen esityksessä 

109/2005 uuden osakeyhtiölain tavoitteena oli yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn 

ja tehokkuuden parantaminen sekä toiminnan joustavoittaminen vaarantamatta 

velkojien ja vähemmistöosakkaiden asemaa. Myös pienten osakeyhtiöiden 

erityistarpeet oli tarkoitus ottaa huomioon. Tarkoituksena oli myös selkiyttää 

oikeustilaa säätämällä sellaisista asioista, jotka selvisivät aiemmin vain 

oikeuskäytännöstä ja -kirjallisuudesta. Uusi osakeyhtiölaki (624/2006) astui voimaan 

1.9.2006. (HE 109/2005.) 
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Osakeyhtiölaissa säädetään osakeyhtiömuotoisen yhtiön toiminnasta. Osakeyhtiö on 

ylivoimaisesti yleisin yhtiömuoto Suomessa. Vuonna 2002 osakeyhtiöiden osuus 

kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä oli 83 % ja liikevaihdosta 89 %, 

joten on selvää, että osakeyhtiölainsäädännöllä on suuri merkitys kansantaloudelle. 

(HE 109/2005) 

2.3 Laki elinkeinotulon verottamisesta 

Laki elinkeinotulon verottamisesta on säädetty jo vuonna 1968. Epävirallisesti 

elinkeinoverolaiksi kutsuttu laki on keskeisin yritysjärjestelyjen verotusta ohjaava 

laki. Sitä sovelletaan EVL 1 §:n mukaan liike- ja ammattitoimintaan, joita ei laissa 

ole määritelty tarkemmin. Yhtiön EVL-status määräytyy Kukkosen ja Waldenin 

(2010: 61) mukaan kokonaisarvioinnin perusteella ja aiheuttaa usein vaikeita 

rajanveto-ongelmia. Heidän mukaansa elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ovat 

voiton tavoittelu, itsenäisyys, liiketoimintariski, jatkuvuus, suunnitelmallisuus ja 

toiminnan kohdistuminen vähintään laajaan joukkoon. Heidän mukaansa muodollisia 

tunnusmerkkejä ovat myös kirjanpidon pitäminen, palkkojen maksaminen, 

ennakonperintärekisteriin kuuluminen, kaupparekisterimerkintä ja 

elinkeinonharjoittajan veroilmoituksen käyttö.  

Alkuperäisessä muodossaan laki oli paljolti erilaisia verotuksellisia etuja tarjoava 

kokonaisuus korkean yritysverotason vallitessa. Lain tavoitteena oli edistää 

investointeja ja työllisyyttä sekä mahdollistaa pääomansaanti. Lakia on muutettu ajan 

saatossa lukuisia kertoja. Vuoden 1993 eriytetyn tuloverojärjestelmän myötä alun 

perin suppea tulokäsite laajeni, ja esimerkiksi aiemmin verovapaat pitkäaikaisen 

omaisuuden myyntivoitot tulivat verollisiksi. Myös poisto- ja varausmahdollisuudet 

vähenivät, mutta vastapainoksi pyrittiin alhaiseen verokantaan. Elinkeinoverolakiin 

kohdistuu jatkuvasti paineita useilta suunnilta. IFRS-tilinpäätösstandardien laaja 

käyttö on pakottanut hyväksymään likvidien rahoitusinstrumenttien arvonmuutosten 

kirjaamisen tulosvaikutteisesti vuodesta 2009 alkaen, mikä on poikkeus pääsääntönä 

olevaan realisointiperiaatteeseen. Kansainvälinen verokilpailu oli osaltaan 

vaikuttamassa myös pitkäaikaisten käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen 

poistamiseen veropohjasta 2004. Kukkosen ja Waldenin mielestä nykyinen 
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elinkeinoverolaki on kokonaisuudessaan uusimisen tarpeessa, sillä jatkuvasti vuosien 

saatossa tehdyt muutokset ovat tehneet siitä vaikeaselkoisen. (Kukkonen & Walden 

2010: 19–21.) 

2.4 Tuloverolaki 

Tuloverolaki (TVL) tuli entisen tulo- ja varallisuusverolain tilalle. Sen säätämisen 

tarkoituksena oli eriyttää ansio- ja pääomatulojen verotus ja tehdä erilaisten tulojen 

verotuksesta neutraalimpaa, millä vältettäisiin veroarbitraasia, esimerkiksi 

raskaammin verotetun osingon muuntamista kevyemmin verotetuksi korkotuloksi. 

Pääomaliikkeiden vapautumisesta johtuva kansainväliseen verokilpailuun 

vastaaminen oli myös keskeinen tavoite. Tulolähdejakoa oli myös tarkoitus 

selventää, jonka jälkeen TVL kattaisi vain henkilökohtaisen toiminnan tulolähteen. 

(HE 200/1992.) 

TVL on keskeinen yritysjärjestelyiden verotukseen vaikuttava verolaki. Tuloverolain 

verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Sillä säädetään mm. 

henkilöosakkaan luovutusvoiton ja osingon verotuksesta sekä TVL:n mukaan 

verotettavien yhteisöjen verotuksesta. TVL 28 §:n viittaussäännöksen mukaan 

TVL-yhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia käsitellään soveltuvin osin EVL:n 

mukaan. Ossan mielestä tuloverolaki on nykyisellään varsin toimiva, eikä hän 

kaipaisi siihen suuria muutoksia. Hän kuitenkin esittää, että erilaisia vähennyksiä 

karsittaisiin ja samalla kevennettäisiin ansiotulojen verotusta. (Ossa 2013: 11, 24, 

TVL.) 

2.5 Varainsiirtoverolaki 

Leimaverotus on peräisin jo 1600-luvun Hollannista, jossa oikeudellisesti tärkeät 

asiakirjat tuli laatia erityiselle leimatulle paperille ja tästä perittiin pieni maksu. 

Maksun tarkoitus oli kerätä varoja kansalta valtiolle tavalla, joka aiheuttaa 

mahdollisimman vähän vastarintaa. Ruotsi-Suomessa leimavero otettiin käyttöön 

1660-luvulla ja Suomessa leimavero on ollut käytössä koko itsenäisyyden ajan. 

Vuoden 1943 leimaverolaki on ollut pohjana nykyiselle, vuodesta 1997 asti voimassa 
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olleelle varainsiirtoverolaille (VSVL). Vaikka muutoksiakin tehtiin, pysyivät suuret 

linjat muuttumattomina siirryttäessä leimaverosta varainsiirtoveroon. 

Varainsiirtoverolain tarkoitus Suomessakin on aina ollut puhtaasti fiskaalinen eli 

valtion rahantarpeen tyydyttäminen. (Puronen 2007: 5, 14–17.) 

Varainsiirtoverolaki on niin sanottu täydellinen verolaki. Siinä on selitetty 

tyhjentävästi lain soveltamisala ja se sisältää erityssäännökset siitä, miten vero 

maksetaan ja mitä selvityksiä viranomaisille on annettava. Veronalaiset luovutukset 

jaetaan lain systematiikassa kahteen osaan, kiinteistön ja arvopaperin luovutuksiin. 

Veron piiriin kuuluvat vain vastikkeelliset saannot. Mikäli kyse on vastikkeettomasta 

saannosta, kuuluvat ne toisen varallisuudensiirtoveron eli perintö- ja lahjaveron 

(PerVL) piiriin. Varainsiirtoverotus on ns. itseverotusta, eli verovelvollinen itse 

ratkaisee saantonsa verovelvollisuuden, laskee veron määrän ja maksaa veron. 

(Puronen 2007: 19, 25, 57.) 

2.6 Muuta lainsäädäntöä 

Vuoden 1993 alusta voimaan tullut laki verotusmenettelystä (VML) korvasi vuodelta 

1960 olleen verotuslain (VerL) (HE 131/1995). Yritysjärjestelyjen verosuunnittelun 

kannalta VML:n keskeisiä pykäliä ovat 28 §, jossa säädetään veronkiertämiseen 

puuttumisesta sekä 29 §, jossa säädetään peitellyn osingon verottamisesta. 

Osingonjakoperusteista sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä säädetään laissa 

varojen arvostamisesta verotuksessa (VAVL) ja laki konserniavustuksesta 

verotuksessa (KonsAvL) säätelee konserniavustusmahdollisuuksista järjestelyn 

osapuolten kesken. Perintö- ja lahjaverolaki voi tulla sovellettavaksi lähinnä 

intressiyhteydessä olevien osapuolten välisissä järjestelyissä, joissa poiketaan 

käyvistä arvoista toisen eduksi. Arvonlisäverolain (AVL) 19a §:ssä säädetään 

liiketoimintasiirron arvonlisäverottomuudesta. Luonnollisesti yritysjärjestelyihin 

liittyy myös kirjanpitolainsäädäntö, sopimusoikeus ja lukuisat muut yritysten 

toimintaa ohjaavat lait. 
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3 YRITYSJÄRJESTELYJEN MÄÄRITTELY 

3.1 Sulautuminen 

Osakeyhtiölain mukaan sulautumistavat on jaettu absorptiosulautumiseen ja 

kombinaatiosulautumiseen. Järvenoja jakaa absorptiosulautumisen edelleen 

tavalliseen sulautumiseen, sekasulautumiseen, tytäryhtiösulautumiseen, 

sisaryhtiösulautumiseen, kolmikantasulautumiseen ja vastavirtasulautumiseen. 

(Järvenoja 2007: 66–80.) 

Tavallisessa sulautumisessa yksi tai useampi yhtiö siirtää purkautumishetkellään 

kaikki varansa ja vastuunsa ilman selvitysmenettelyä toiselle olemassa olevalle 

yhtiölle. Purkautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeeksi vastaanottavan 

yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita eli osakeyhtiön tapauksessa osakkeita. 

Kun vastaanottava yhtiö ei omista lainkaan sulautuvien yhtiön osakkeita, puhutaan 

tavallisesta sulautumisesta ja kun vastaanottava yhtiö omistaa osan sulautuvan yhtiön 

osakkeista, kyseessä on sekasulautuminen. Näin toteutettu sulautuminen on sekä 

OYL:n että EVL:n mukainen. (Järvenoja 2007: 35, 72–73, EVL 52a §, OYL 16:2 §.) 

 

Kuvio 1. Tavallinen sulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 73). 
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Kuvio 2. Sekasulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 73). 

Yleisimmässä sulautumistyypissä eli tytäryhtiösulautumisessa yhtiö siirtää 

purkautumishetkellään kaikki varansa ja vastuunsa ilman selvitysmenettelyä yhtiölle, 

joka omistaa sen yhtiöpääomaa edustavat arvopaperit. Toisin sanoen, tytäryhtiö 

sulautuu emoyhtiöönsä. Sulautumisvastiketta ei voida antaa lainkaan, sillä 

vastaanottava emoyhtiö ei voi antaa vastiketta tytäryhtiön osakkeenomistajalle eli 

itselleen. Sekä EVL 52a § että OYL 16:2 § määrittelevät tytäryhtiösulautumisen 

yhtenevästi. (Järvenoja 2007: 35, 71–72, OYL 16:2 §, EVL 52a §.) 

 

Kuvio 3. Tytäryhtiösulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 71). 

Sisaryhtiösulautumisessa sekä sulautuvalla että vastaanottavalla yhtiöllä on yhteinen 

emoyhtiö. Sulautumisvastiketta ei tarvitse maksaa, sillä kaikilla järjestelyyn 

osallistuvilla yhtiöillä on yhteinen emoyhtiö eikä vastikkeella siten olisi vaikutusta 
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omistussuhteisiin. Sulautuva yhtiö voi myös omistaa osan vastaanottavasta yhtiöstä 

tai vastaanottava yhtiö osan sulautuvasta yhtiöstä. Keskeistä on, että sulautumisen 

lopputuloksena omistussuhteet eivät muutu. Sisaryhtiösulautumisesta on kyse myös 

epäaidoissa konserneissa, jossa saman yksityishenkilön omistamat yhtiöt sulautuvat 

keskenään. Sisaryhtiösulautuminen on määritelty EVL 52a §:ssä ja myös OYL 

hyväksyy sen, vaikkei siitä ole erikseen määritelty. (Järvenoja 2007: 67, 73–76, EVL 

52a §, OYL 16:2 §.) 

 

Kuvio 4. Sisaryhtiösulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 74). 

Kombinaatiosulautumisessa kaksi tai useampia yhtiöitä siirtää purkautumishetkellään 

kaikki varansa ja vastuunsa ilman selvitysmenettelyä uudelle perustamalleen yhtiölle. 

Purkautuvien yhtiöiden osakkaat saavat vastineeksi perustetun yhtiön yhtiöpääomaa 

edustavia arvopapereita omistuksensa suhteessa. OYL 16:2 § määrittelee 

kombinaatiosulautumisen erikseen. Vaikka EVL 52a § ei erikseen mainitse 

kombinaatiosulautumista, on selvää, että kombinaatiosulautuminen on hyväksytty 

myös EVL:n mukaan. (Järvenoja 2007: 35, OYL 16:2 §, EVL 52a §.) 
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Kuvio 5. Kombinaatiosulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 79). 

Kolmikantasulautumisessa sulautuvan yhtiön varat siirtyvät vastaanottavaan yhtiöön, 

mutta sulautumisvastikkeen maksaa vastaanottavan yhtiön sijasta toinen samaan 

konserniin kuuluva yhtiö. Käytännössä vastikkeen maksaa yleensä vastaanottavan 

yhtiön pörssilistattu emoyhtiö. Tämä voi olla sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien 

intressien mukaista, sillä se takaa vastikeosakkeiden likvidiyden. OYL 16.2 § 

määrittelee ja sallii kolmikantasulautumisen. Se ei kuitenkaan ole EVL:n mukainen, 

sillä vastiketta ei maksa vastaanottava yhtiö. (Järvenoja 2007: 68, 76–77, EVL 52a §, 

OYL 16:2 §.) 

 

Kuvio 6. Kolmikantasulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 77). 

Vastavirtasulautumisessa emoyhtiö sulautuu tytäryhtiöönsä ja emoyhtiön 

osakkeenomistajat saavat vastineeksi tytäryhtiön uusia liikkeelle laskemia osakkeita. 
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Tytäryhtiö saa emoyhtiön muun omaisuuden ohella haltuunsa omia osakeitaan, jotka 

tulisi joko luovuttaa edelleen tai mitätöidä. Vastavirtasulautumista ei ole määritelty 

EVL:ssä eikä OYL:ssä, mutta vastavirtasulautumiseen sovelletaan samoja 

verotusperiaatteita kuin tavalliseen sulautumiseen. (Järvenoja 2007: 79–80, 

Kukkonen & Walden 2010: 259.) 

 

Kuvio 7. Vastavirtasulautuminen (mukaillen Järvenoja 2007: 79). 

3.2 Jakautuminen 

Jakautumisessa liiketoiminta siirtyy horisontaalisesti. Jakautuminen voidaan jakaa 

kokonaisjakautumiseen ja osittaisjakautumiseen. Molemmissa tapauksissa 

jakautuminen voi tapahtua joko sitä varten perustettuun uuteen tai jo olemassa 

olevaan toimivaan yhtiöön. Sekä OYL että EVL tuntevat molemmat jakautumistavat. 

(Järvenoja 2007: 114, 163.) 

Kokonaisjakautumisessa yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman 

selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa kahdelle tai useammalle olemassa 

olevalle tai uudelle yhtiölle. Purkautuvan yhtiön osakkaat saavat omistuksensa 

suhteessa vastaanottavien yhtiöiden yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita. 

(Immonen 2011: 382, Järvenoja 2007: 114.) 
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Kuvio 8. Kokonaisjakautuminen uusiin yhtiöihin (mukaillen Järvenoja 2007: 116). 

 

Kuvio 9. Kokonaisjakautuminen toimiviin yhtiöihin (mukaillen Järvenoja 2007: 116). 

Osittaisjakautumisessa yhtiö siirtää purkautumatta yhden tai useamman toimialansa 

yhdelle tai useammalle olemassa olevalle tai uudelle yhtiölle. Siirtävän yhtiön on 

kuitenkin jätettävä vähintään yksi toimiala itselleen, jotta osittaisjakautumisen 

kriteerit täyttyvät. Siirtävän yhtiön osakkaat saavat omistuksensa suhteessa 

vastaanottavien yhtiöiden liikkeeseen laskemia yhtiöpääomaa edustavia 

arvopapereita. (Järvenoja 2007: 36.) 
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Kuvio 10. Osittaisjakautuminen uuteen yhtiöön. 

 

Kuvio 11. Osittaisjakautuminen toimivaan yhtiöön. 

3.3 Liiketoimintasiirto 

Liiketoimintasiirrossa yhtiö siirtää ilman purkamismenettelyä koko toimintansa, 

yhden toimialan tai useita toimialojaan toiselle yhtiölle ja yhtiö saa vastineeksi 

vastaanottavan yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita. Liiketoiminta siirtyy 

vertikaalisesti. Mikäli liiketoiminta siirretään uuteen varta vasten perustettuun 

yhtiöön, luo se emoyhtiö-tytäryhtiö -rakenteen. Myös ulkomaisen kiinteän 

toimipaikan voi yhtiöittää omaksi yhtiökseen käyttäen liiketoimintasiirtoa. (Immonen 

2011: 382, Järvenoja 2007: 36, 163, Kukkonen & Walden 2010: 300.) 
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Kuvio 12. Tytäryhtiön luominen liiketoimintasiirron avulla (mukaillen Järvenoja 2007: 164). 

Liiketoimintasiirtoa voidaan käyttää myös kahden tai useamman yhtiön 

liiketoimintojen yhdistämiseksi, jolloin puhutaan yhteisliiketoimintasiirrosta. Se 

voidaan toteuttaa perustamalla uusi yhtiö, johon kaikki siirtävät yritykset luovuttavat 

vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden saaden vastikkeeksi uuden yhtiön 

osakkeita. Toinen vaihtoehto on, että liiketoimintakokonaisuudet siirretään suoraan 

johonkin toimivista yhtiöistä, ja vastikkeeksi saadaan vastaanottavan yhtiön 

osakkeita. Molemmissa tapauksissa siirron kohteena täytyy aina olla 

liiketoimintakokonaisuus. EVL 52d §:n soveltumisen kannalta ei riitä, että 

siirrettävät erät yhdessä muodostavat liiketoimintakokonaisuuden. (Järvenoja 2007: 

163–167.) 

 

Kuvio 13. Yhteistoimintaliiketoimintasiirto uuteen yhtiöön (mukaillen Järvenoja 2007: 167). 



24 

 

 

 

Kuvio 14. Yhteistoimintaliiketoimintasiirto toimivaan yhtiöön (mukaillen Järvenoja 2007: 167). 

EVL 52d §:ssä liiketoimintasiirto on määritelty edellä mainitulla tavalla, mutta 

OYL:ssa ei ole säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Kyse on kuitenkin uuden yhtiön 

perustamisesta tai olemassa olevan yhtiön osakepääoman korottamisesta 

nettoapportilla, joten OYL 2:6 § ja 9:12 § soveltuvat liiketoimintasiirtoon.  

3.4 Osakevaihto 

Osakekauppa toteutetaan tavallisimmin maksamalla osakkeen omistajille rahalla. 

Osakekaupassa ostajayhtiö voi antaa myyjälle kauppahintana rahan sijasta uusia 

liikkeelle laskemiaan tai jo ennestään omistamiaan osakkeita. Tavallisesti osakkeiden 

vaihtoa toisiin osakkeisiin pidettäisiin veronalaisena luovutuksena molemmille 

vaihtoon osallistuville osapuolille. Silloin kun yhtiö hankkii ääntenenemmistöön 

oikeuttavan osuuden toisen yhtiön osakkeista antaen vastikkeeksi omia osakkeitaan, 

puhutaan osakevaihdosta. Tällainen luovutus on säädetty luovutusvoittoverosta 

vapaaksi. Sama koskee myöhempiä luovutuksia, jossa yhtiö hankkii lisäosuuksia 

kohdeyhtiöstä. (Järvenoja 2007: 215, EVL 52f §.) 
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Kuvio 15. Osakevaihto. 
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4 YRITYSJÄRJESTELYJEN MOTIIVIT 

4.1 Yrityskaupan rahoittaminen 

Liiketoimintayksikön koon kasvattaminen voi tehostaa yrityksen toimintaa 

synergiahyötyjen ja rationalisointisäästöjen kautta. Sulautumisella ja osakevaihdolla 

voidaan rahoittaa yrityskauppa, jolloin kauppahinta maksetaan rahan sijasta 

hankkivan yhtiön osakkeina. Tällöin omistuspohja samalla kasvaa. Kun ostettavan 

yhtiön halutaan toimivan jatkossa ostajayhtiön tytäryhtiönä, kauppa toteutetaan 

osakevaihtona ja mikäli molempien yhtiöiden toiminta halutaan keskittää yhteen 

yhtiöön, voidaan yhdistyminen toteuttaa sulautumisena. Myös jakautumisella ja 

liiketoimintasiirrolla voidaan perustaa yhteisyrityksiä, esimerkiksi yhdistämällä 

osallistuvien yhtiöiden tietyt toimialat. Tällöin osa liiketoiminnoista voidaan jättää 

alkuperäisiin yhtiöihin. Liiketoimintasiirron ja jakautumisen lopputuloksen erona on, 

tulevatko yhteisyrityksen omistajaksi alkuperäiset yhtiöt vai näiden 

osakkeenomistajat. (Järvenoja 2007: 21–22.) 

4.2 Hankittavan yhtiön osakkaiden sitouttaminen 

Ostetun yhtiön osakkaiden tietotaidolla voi olla ratkaiseva merkitys yhtiön 

menestykseen. Kauppahinta voidaan maksaa rahan sijaan vastaanottavan yhtiön 

osakkeina, jolloin osakevastikkeella on tarkoitus sitouttaa ostetun yhtiön osakkaat 

ostajayhtiön palvelukseen. Valmistelevana toimenpiteenä ostajayhtiöstä voidaan 

erottaa jakautumisella liiketoimintaan kuulumatonta pääomaa omaksi yhtiökseen, 

jolloin varsinaisen liiketoiminnan taserakenne kevenee ja hankittavan yhtiön 

osakkaille voidaan tarjota suurempi omistusosuus ostajayhtiöstä. (Järvenoja 2007: 

23, 141.) 

4.3 Yrityskaupan jälkihoito 

Yritysjärjestelyjä voidaan käyttää monin tavoin yrityskaupan 

jälkihoitotoimenpiteenä. Esimerkiksi osakekaupassa tai osakevaihdossa syntynyt 

konsernirakenne voidaan purkaa sulauttamalla ostettu yhtiö ostajayhtiöön. Samoin 
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liiketoimintakaupassa hankittu toiminta voidaan eriyttää jakautumisella tai 

liiketoimintasiirrolla omaksi yhtiökseen. (Järvenoja 2007: 23.) 

4.4 Konsernirakenteen muokkaaminen 

Sulautumisella tietyt liiketoimintahaarat voidaan yhdistää yhteen yhtiöön ja 

konsernirakennetta voidaan siivota sulauttamalla toimimattomia yhtiöitä muihin 

konserniyhtiöihin. Osakevaihdolla voidaan luoda tietyllä toimialalla olevista 

tytäryhtiöistä alakonserni. Tällöin tytäryhtiön osakkeet luovutetaan alakonsernin 

emoyhtiöksi perustetulle holding-yhtiölle, jonka osakepääoma voidaan maksaa 

osakevaihdossa luovutettavilla tytäryhtiöiden osakkeilla apporttiluovutuksena. Myös 

yrityksen liiketoiminnan eriyttäminen useampaan yksikköön liiketoimintasiirrolla tai 

jakautumisella voi lisätä yksiköiden päätöksentekovaltaa ja tulosvastuuta lisäten siten 

tehokkuutta ja tuottavuutta. Liiketoimintasiirrolla voidaan myös yhtiöittää 

ulkomainen kiinteä toimipaikka. (Järvenoja 2007: 22, 94, 163, 215.) 

4.5 Yhteistoimintayrityksen luominen 

Liiketoimintasiirto on eräs käyttökelpoinen tapa yhdistää kahden tai useamman 

yrityksen liiketoiminnat. Kyseessä voi olla esimerkiksi samalla alalla toimivien 

yritysten toimialarationalisointi, jossa jokainen yritys siirtää liiketoimintasiirrolla 

tietyn toimialansa uuteen perustettavaan yhtiöön. Yhteisyrityksiä voidaan muodostaa 

myös kombinaatiofuusiolla ja tavallisen yhtiön perustamismenettelyn kautta. 

(Immonen 2011: 16, Järvenoja 2007: 166.) 

4.6 Sukupolvenvaihdokseen tai myyntiin valmistautuminen 

Yritystoimintaa voidaan hajauttaa useampaan yhtiöön myös sukupolvenvaihdoksen 

tai yrityskaupan esivalmisteluna. Esimerkiksi elinkeinotoiminta ja muu toiminta 

voidaan hajauttaa eri yhtiöihin jakautumisella. Tällöin elinkeinotoimintaa 

harjoittavan yhtiön taserakennetta saadaan kevyemmäksi, mikä helpottaa jatkajan tai 

ostajan mahdollisuuksia hankkia yhtiön osakkeet. Toimivia tapoja käyttää 

jakautumista taserakenteen keventämiseen on jakaa elinkeinotoiminta ja kiinteistö eri 
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yhtiöiksi tai jakaa elinkeinotoiminta ja kertynyt nettovarallisuus omiin yhtiöihinsä.  

Elinkeinotoiminnan myyminen voi myös helpottua, kun se jaetaan pienemmiksi 

liiketoimintakokonaisuuksiksi erillisiin yhtiöihin ja myydään nämä pienemmät yhtiöt 

erillisille ostajille. (Järvenoja 2007: 22, 139–140.) 

4.7 Yritysvaltauksen estäminen 

Liiketoimintojen keskittäminen yhteen yhtiöön merkitsee yhtiön taseen kasvua. 

Tällöin yrityksen määräysvaltaan oikeuttavien osakkeiden hankinta vaikeutuu tai 

tulee ainakin kalliimmaksi. Kaikkia EVL:n määrittelemiä yritysjärjestelyjä voidaan 

käyttää taseen kasvattamiseen. (Järvenoja 2007: 21.) 

4.8 Luovutusvoiton lykkääminen 

Yritysjärjestelyillä tulisi aina olla liiketaloudellinen tarkoitus. Mikäli järjestelyn 

ainoana tai yhtenä pääasiallisena päämääränä on veropetos tai veron kiertäminen, 

voidaan yritysjärjestelystä saatava hyöty peruuttaa. Luovutusvoittoveron 

lykkäämisen tavoittelu on sinällään sallittua, kunhan järjestelylle on esitettävissä 

myös muu hyväksyttävä liiketaloudellinen syy. Yritysjärjestelydirektiivi antaa 

jäsenvaltioille vastuun veronkiertosäännöksen soveltamisen edellytyksistä ja 

seurauksista. (Järvenoja 2007: 322, Kukkonen & Walden 2010: 341.) 
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5 YRITYSJÄRJESTELYJEN VERTAILU VEROTUKSELLISESTI 

5.1 Luovutus- ja myyntivoiton verovapaus 

Noudatettaessa EVL 52a–f §:n säännöksiä, yritysjärjestelyt eivät aiheuta välittömiä 

tuloveroseuraamuksia (Immonen 2011: 14). Jakautuvan tai sulautuvan yhtiön ei 

katsota purkautuvan verotuksessa, eikä osakkeiden vaihtoa toisiin osakkeisiin lueta 

verotuksessa luovutukseksi. Liiketoimintasiirtoakaan ei katsota vain tavalliseksi 

osakepääoman korotukseksi tai osakeyhtiön perustamiseksi apporttisijoituksella. 

Yritysjärjestelyjen kannalta on keskeistä, ettei osakkeisiin tai omaisuuteen kertynyt 

arvonnousu aiheuta verotettavaa voittoa vielä yritysjärjestelyn yhteydessä, eivätkä 

hankinta-ajat katkea. 

EVL:n säännösten noudattaminen ei yleensä tarkoita lopullista vapautumista 

luovutus- tai myyntivoiton verotuksesta, vaan veronmaksuvelvollisuus siirtyy siihen 

ajankohtaan, jolloin vastikkeena saadut osakkeet luovutetaan edelleen. Puhutaan siis 

lykkääntymisedusta. Verokanta voi muuttua yritysjärjestelyn ajankohdan ja 

myöhemmän luovutuksen välillä, jolloin verotus muodostuu joko ankarammaksi tai 

kevyemmäksi kuin mitä se olisi ollut ilman erityissäännöstä. On myös mahdollista, 

että veroetu jää pysyväksi, esimerkiksi myöhemmän verovapaan 

sukupolvenvaihdosluovutuksen johdosta. Kun vaihdettavat osakkeet kuuluvat 

elinkeinotulon lähteeseen, puhutaan myyntivoiton verotuksesta, muutoin kysymys on 

luovutusvoiton verotuksesta. (Immonen 2011: 366–367.) 

Vaikka yritysjärjestelyt halutaankin lähes aina toteuttaa ilman tuloveroseuraamuksia, 

osakevaihdon osalta voi joskus olla edullisempaa, jos vaihto katsottaisiin 

verotuksessa luovutukseksi. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun osakkeiden 

vaihtamisesta syntyy luovutus- tai myyntitappio, jolla halutaan kuitata muita 

luovutus- tai myyntivoittoja. Verovelvollinen ei kuitenkaan voi valita, haluaako hän 

osakevaihdon käsittelemistä tavallisena luovutuksena vai EVL 52f §:n mukaisena 

osakevaihtona, vaan tapaukseen sovelletaan EVL 52f §:ää, jos sen edellytykset 

täyttyvät. Myös liiketoimintasiirto voi olla edullista suorittaa verollisena silloin, kun 

siirtyvän omaisuuden käypä arvo on pienempi kuin poistamaton hankintameno. 
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Purkamista on aiemmin käytetty sulautumisen asemesta, kun se on ollut vallitsevan 

verolainsäädännön johdosta edullisempaa. (Immonen 2011: 211, 367, Järvenoja 

2007: 70, Kukkonen 2004: 461.) 

5.2 EVL 52a–f §:n soveltamisedellytykset 

5.2.1 Sulautuminen 

EVL 52a §:n soveltamisen lähtökohtana on, että sulautuvan yhtiön 

osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena omistuksensa suhteessa 

vastaanottavan yhtiön uusia liikkeelle laskemia osakkeita tai sen hallussa olevia omia 

osakkeita. Poikkeuksena tästä ovat tytäryhtiö- ja sisaryhtiösulautumiset, joissa 

sulautumisvastikkeen voi nykyisin jättää kokonaan antamatta, koska sille ei katsota 

olevan tarvetta. Sisaryhtiöiden sulautuessa sulautumisvastike ainoastaan kasvattaisi 

emoyhtiön omistamien tytäryhtiöosakkeiden lukumäärää ja tytäryhtiön tapauksessa 

sulautumisvastike olisi käytännössä mahdoton, koska vastaanottava yhtiö ei voi antaa 

sulautumisvastiketta itselleen. EVL 52a §:n entisen sanamuodon mukaan 

sulautumisvastike olisi ollut tarpeen myös sisaryhtiösulautumisissa, sillä laki ei 

erotellut sisar- ja tytäryhtiösulautumisia eikä siten tuntenut vastikkeetonta 

sulautumistyyppiä. Vanhan sanamuodon mukaan tytäryhtiösulautumisen ei olisi 

pitänyt olla edes mahdollinen. Verotuskäytännössä sisar- ja tytäryhtiösulautumisiin 

on kuitenkin sovellettu jo vanhan sanamuodon aikaan EVL 52a §:ää, vaikka 

vastiketta ei ole annettu. (Immonen 2011: 220, Järvenoja 2007: 68–70, EVL 52a §.) 

Tytäryhtiösulautuminen on EVL 52a §:n kohdan 2 mukainen, kun emoyhtiö omistaa 

kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. Mikäli sulautuvalla yhtiöllä on omia osakkeitaan 

hallussaan, emoyhtiö ei omista kaikkia osakkeita suoraan, ja fuusio ei siten ole lain 

sanamuodon mukainen. Immosen mielestä rajoitus on turhan tiukka, omistaahan 

emoyhtiö nämäkin osakkeet välillisesti. Toistaiseksi, ennen oikeuskäytännön 

varmistumista, on kuitenkin viisainta mitätöidä sulautuvan tytäryhtiön omat osakkeet 

ennen sulautumista. (Immonen 2011: 221.) 
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Nykyisin vastikeosakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön ennestään omistamia omia 

osakkeita. EVL 52a §:n entisen sanamuodon mukaan sulautumisessa, 

jakautumisessa, liiketoimintasiirrossa ja osakevaihdossa vastikkeena annettavien 

osakkeiden oli oltava nimenomaan uusia, eli vastaanottavan yhtiön hallussa olleita 

omia osakkeita ei tämän tulkinnan mukaan voitu käyttää. Järvenoja kritisoi jo 

tuolloin kyseistä tulkintaa. Hänen mukaansa yritysjärjestelydirektiivin erikielisistä 

käännöksistä voitiin tehdä erisuuntaisia tulkintoja siitä, oliko direktiivissä tarkoitettu, 

että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voitaisiin käyttää sulautumisvastikkeena. 

Koska EVL 52 §:n sulautumisvastiketta koskevat säännökset on implementoitu 

Yritysjärjestelydirektiivistä, joka on oikeuslähdeopillisessa hierarkiassa EVL:a 

korkeammalla, EVL 52 §:ää tulisi tulkita direktiivimyönteisesti. Kysymys oli 

Järvenojan mukaan pitkälti terminologinen, sillä omien osakkeiden käyttö 

vastikkeena ei vaikuttanut sulautumistulokseen ja siten niiden käyttämisen 

rajoittaminen tuntui perusteettomalta. (Järvenoja 2007: 46–57, 101, 118, 180–181, 

227, EVL 52 §.) 

EVL:n ja OYL:n eräs keskeinen sulautumista koskeva erovaisuus liittyy 

sulautumisvastikkeen laatuun. OYL ei aseta rajaa rahavastikkeen määrälle ja lisäksi 

se hyväksyisi vastikkeeksi muuta omaisuutta ja sitoumuksia. EVL sallii 

sulautumisvastikkeeksi vain vastaanottavan yhtiön uusia tai hallussa olevia osakkeita 

ja rahaa enimmillään 10 % näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai sen puuttuessa, 

kirjanpitoarvosta. Koska sulautuminen halutaan yleensä toteuttaa ilman 

tuloveroseuraamuksia, on tällöin noudatettava EVL:n tiukempaa rajausta 

sulautumisvastikkeen laadusta. (Järvenoja 2007: 70, EVL 52 §.) 

10 %:n säännön tarkoituksena on tasata vaihtosuhdetta, sillä vastikeosakkeiden 

määrä ei useinkaan ole tasaluku. Vastaanottava yhtiö maksaa tällöin sulautuvan 

yhtiön osakkaille kokonaisluvun yli menevän osuuden rahana ja tämä vastike 

lasketaan 10 %:n määrään. Toisaalta rahan käyttäminen voi olla tarpeen 

lunastettaessa sulautumista vastustavia tai muita vähemmistöosakkaita ulos. Mikäli 

jokin sulautuvan yhtiön osakkeenomistajista saa vastikkeen pelkästään rahana, tulisi 

osakevastike jakaa jäljelle jäävien osakkaiden omistuksen suhteessa. Tästä 
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poikkeaminen voi johtaa EVL 52a §:n käyttämättä jättämiseen. (Järvenoja 2007: 100, 

102–105.) 

Sen sijaan on epäselvää, tulisiko rahavastikkeen enimmäismäärää käsitellä 

osakaskohtaisesti vai kokonaisuutena. Tämä ei käy ilmi myöskään 

yritysjärjestelydirektiivistä. Järvenoja (2007: 100–107) pohtii tätä monelta kannalta. 

Hänen mielestään osakaskohtainen rahavastike olisi toisaalta looginen, sillä EVL 52a 

§:n ensimmäisen virkkeen mukaan sulautumisvastiketta tulisi antaa sulautuvan 

yhtiön osakkeenomistajille omistuksen suhteessa. Rahavastike ei tällöin 

mahdollistaisi omistussuhteen merkittäviä muutoksia, koska vähemmistöosakkaita ei 

voitaisi lunastaa ulos. Toisaalta säännöllä voidaan tarkoittaa, että sulautumisen 

jälkeen osakkaiksi jäävien keskinäinen omistussuhde ei muuttuisi, jolloin 

rahavastiketta voitaisiin tarkastella kokonaisuutena. Sulautumista vastustavalla 

osakkaalla on OYL:n mukainen oikeus vaatia osakkeidensa lunastusta, ellei hän 

hyväksy sulautumissuunnitelmaa ja KHO:n ratkaisusta 1999:75 käykin selville, ettei 

sulautumista vastustavan osakkaan osakkeiden lunastushintaa lasketa 10 %:iin. Tästä 

ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä, voivatko enemmistöosakkaat lunastaa 

sulautumista kannattavia osakkaita ulos. Hallituksen esityksen 177/1995 

osakevaihtoa koskevien perusteluiden pohjalta Järvenoja kuitenkin päättelee, että 

rahavastiketta on ilmeisimmin käsiteltävä kokonaisuutena. Myös Immonen (2011: 

231) tukee tätä tulkintaa. Kukkonen ja Walden (2010: 262) sen sijaan ovat 

vakuuttuneita, että rahavastike lasketaan kaikkien osakkeiden perusteella, viitaten 

KVL:n ratkaisuun 1999/5. 

Osakkeet voivat kuitenkin olla erilajisia. Sulautuvan yhtiön osakkaille voitaisiin 

maksaa rahakorvausta siitä, että näiden osakkeilla oli parempi ääni- tai 

osinko-oikeus, kun nämä vaihtavat osakkeet ”tavallisiin” vastaanottavan yhtiön 

osakkeisiin. Tämä tosin edellyttäisi, että rahavastiketta tarkasteltaisiin 

kokonaisuutena. Järvenojan mukaan vastikkeena annettavat osakkeet voivat olla 

erilajisia, ja niillä voi olla erilainen vaihtosuhde, mikä tekee järjestelystä entistä 

monimutkaisemman. Immonen taas on sitä mieltä, vastikeosakkeita tulisi antaa 

nimenomaan vanhan omistuksen suhteessa, huolimatta mahdollisista eroista 

vastikeosakkeen tuottamassa äänivallassa. Immosen kannan mukaan poikkeaminen 
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vanhan omistuksen suhteesta estää EVL 52a §:n soveltamisen. Erilaisen äänivallan 

omaavilla vastikeosakkeilla voitaisiin siis muuttaa osakkaiden keskinäistä 

vaikutusvaltaa ilman kompensaatiota. Myös EVL 52a §:n kohdan 1 sanamuoto tukee 

Immosen tulkintaa. (EVL 52a.1 §, Immonen 2011: 229–230, Järvenoja 2007: 102–

104.) 

Rahavastikkeen määrä on sidottu vastikeosakkeen nimellisarvoon, jolloin osakkeesta 

maksettua ylikurssia ei oteta huomioon. Siten sulautumissopimuksessa sovittu 

osakkeen arvo voi olla, ja usein onkin, huomattavasti korkeampi kuin nimellisarvo. 

Nimellisarvo voisi olla esimerkiksi 10 euroa ja sulautumissopimuksen mukainen 

uuden osakkeen arvo 30 euroa. Tällöin sadan uuden vastikeosakkeen merkitseminen 

tuottaisi osakepääomaan tuhannen euron korotuksen, josta rahavastikkeeseen 

käytettävissä olisi sata euroa. Tällä pystyttäisiin lunastamaan vain 3,33 osaketta, eli 

3,33 %:a kaikista osakkeista. Tästä syystä nimellisarvoon sidottu vastikkeen määrä 

rajoittaa entisestään rahavastikkeen käyttöä muuhun kuin vaihtosuhteiden 

tasaamiseen. (Järvenoja 2007: 103.) 

Rahavastike lasketaan osakkeen luovutukseksi, joka on EVL:n mukaisessa 

verotuksessa veronalaista tuloa. TVL:n mukaisessa verotuksessa puhutaan 

luovutushinnasta, josta maksetaan luovutusvoittoveroa. Rahavastikkeen suhteellinen 

osuus koko vastikkeesta saadaan jakamalla rahavastikkeen määrä 

kokonaisvastikkeen määrällä, jossa vastikeosakkeet on arvostettu käypään arvoon. 

Vastaava suhteellinen osuus osakkeiden hankintamenosta katsotaan 

vähennyskelpoiseksi. TVL:n mukaisessa verotuksessa verovelvollinen voi todellisen 

hankintamenon sijasta käyttää myös hankintameno-olettamaa, mikäli se on suurempi 

kuin todellinen hankintameno. Hankintameno-olettama on muutoin 20 %:a 

luovutushinnasta, mutta yli 10 vuotta omistettujen osakkeiden kohdalla 40 %:a. 

(Järvenoja 2007: 107–108.) 

Rahavastike voi eräässä tapauksessa olla verovapaa. EVL 6b § verovapaussäännös 

soveltuu sulautuvan yhtiön osakkaan saamaan rahavastikkeeseen, jos osakas on 

yhteisö, osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki tai keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka 

elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen osakkeet olivat kuuluneet vähintään vuoden 
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ajan. Lisäksi vaaditaan, että omistus sulautuvassa yhtiössä oli vähintään 10 %. 

Vastaavasti näissä tilanteissa luovutustappio on vähennyskelvoton. (Järvenoja 2007: 

107–108.) 

Sulautuminen ei myöskään katkaise sulautuvan yhtiön osakkeiden hankinta-aikaa. 

Sulautuneen yhtiön osakkaiden katsotaan omistaneen saamansa vastaanottavan 

yhtiön osakkeet siitä hetkestä alkaen, mistä sulautuneen yhtiön osakkeiden 

omistusajan katsottiin alkavan. Myös osakkeiden hankintameno periytyy 

sulautuvasta yhtiöstä. Tytäryhtiösulautumisessa sulautuvan yhtiön osakkeiden 

hankintameno katsotaan emoyhtiöosakkeiden hankintamenon lisäykseksi. Näillä 

seikoilla voi olla merkitystä tulevien osakeluovutusten verotuksen kannalta. 

(Immonen 2011: 248, Järvenoja 2007: 108–109.) 

Sisaryhtiösulautumisessa vastikkeen antaminen ei ole tarpeen. Omistuksen kannalta 

sillä ei olisikaan merkitystä, sillä vastike vain lisäisi vastaanottavan yhtiön 

osakemäärää, mutta emoyhtiö omistaisi edelleen vastaanottavan yhtiön kokonaan. 

EVL 52 §:n kohdassa 2 ei kuitenkaan mainita tilannetta, jossa luonnollinen henkilö 

omistaa kaksi yhtiötä, jotka sulautuvat keskenään. Asiasta on kuitenkin KHO:n 

päätös 2011:79. Siinä luonnollinen henkilö omisti A Oy:n kokonaan ja B Oy:n 

osittain. Loput B Oy:stä omisti A Oy. Vastikkeen antaminen ei ollut tarpeen, kun B 

Oy sulautui A Oy:öön. Vastikkeen antamatta jättäminen hyväksyttiin verotuksessa 

äänin 3-2. Vähemmistön perusteluna oli, että B Oy:n osakkeiden arvo muuttuu A 

Oy:n osakkeiden arvoksi. Jos A Oy olisi kauemmin omistettu yhtiö ja B Oy 

myöhemmin hankittu, henkilö voisi saada veroetua myydessään osakkeet A Oy:ltä 

periytyvän paremman hankintameno-olettaman vuoksi. Jos B Oy:n osakkeita vastaan 

olisi annettu vastiketta, olisi yhtiöllä kahteen eri ajankohtaan hankittuja osakkeita, ja 

mahdollisesti näillä olisi eri hankintameno-olettama. Tässä onkin eräs 

verosuunnittelun mahdollisuus. (Immonen 2011: 222.) 

5.2.2 Jakautuminen 

Myös jakautumisessa pyritään yleensä toteuttamaan EVL 52c §:n edellytykset 

verotuksellisista syistä. Jakautumisvastiketta koskevat vaatimukset ja epäselvyydet 
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ovat pitkälle yhtenevät, mitä sulautumisen osalta säädetään. Jakautuvan yhtiön 

osakkaille on annettava vastikkeena vastaanottavan yhtiön tai vastaanottavien 

yhtiöiden liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen tai näiden hallussa olevia omia 

osakkeita. Lisäksi vastikkeeksi sallitaan rahamäärä, joka vastaa 10 %:a 

vastikeosakkeiden nimellisarvosta, mikäli jakautuminen halutaan tehdä EVL 52c §:n 

mukaan ilman veronalaisen tulon tai luovutusvoiton realisoitumista. 10 %:n sääntöä 

rasittaa sama tulkintaongelma, mitä on jo käsitelty sulautumisenkin osalta; onko 

rahavastikkeen määrää käsiteltävä osakaskohtaisesti vai kokonaisuutena. 

Jakautumista koskevat säännökset eivät anna tähän parempia perusteluja kuin 

sulautumista koskevat säännökset. Rahavastikkeen enimmäismäärä on 

yritysjärjestelydirektiivissä määritelty samalla tavalla sulautumisen ja jakautumisen 

osalta, joten näitä järjestelyjä olisi mitä ilmeisimmin kohdeltava samalla tavoin. 

(EVL 52c §, Järvenoja 2007: 118, 150–153, Kukkonen & Walden 2010: 284.) 

EVL 52c §:n soveltumisen kannalta kokonaisjakautumisella ja osittaisjakautumisella 

on mielenkiintoinen ero. Osittaisjakautumisessa olisi lain sanamuodon mukaan 

siirrettävä liiketoimintakokonaisuus ja myös jätettävä sellainen yhtiöön. 

Liiketoimintakokonaisuuden määritelmää on EVL 52c.4 §:ssä kirjoitettu auki, ja 

siten sillä tarkoitetaan ”yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti 

muodostavat itsenäisen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön”. 

Kokonaisjakautumisessa ei ole vastaavia rajoituksia varojen ja velkojen jakamiselle 

yhtiöihin. Kun yhtiö jaetaan osittaisjakautumisella kiinteistöyhtiöön ja varsinaista 

liiketoimintaa harjoittavaan yhtiöön, voi olla tulkinnanvaraista, muodostaako 

kiinteistöyhtiö itsenäiseen toimintaan kykenevää liiketoimintakokonaisuutta. Mikäli 

kiinteistöjä on useita, järjestely on selvästi EVL 52c §:n mukainen, mutta yhden 

kiinteistön tapauksessa tulkinnanvaraisuutta on enemmän. Mikäli jakautuminen olisi 

toteutettu kokonaisjakautumisena, tätä tulkintaongelmaa ei olisi. Oikeuspoliittisesti ei 

liene hyväksyttävää kohdella tällaisessa tilanteessa kokonais- ja osittaisjakautumista 

eri tavoin. Toisaalta liiketoimintasiirtoa koskevassa ennakkoratkaisussa KVL 

1996/101 todettiin, ettei yksi kiinteistö muodosta liiketoimintakokonaisuutta. Siinä 

mielessä kiinteistö- ja liiketoimintaomaisuuden eriyttämistä liiketoimintasiirtona ja 

kokonaisjakautumisena käsiteltäisiin joka tapauksessa toisistaan poikkeavasti. 

Kuitenkin verotus- ja oikeuskäytännössä yhden kiinteistön omistavaa yhtiötä on 
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vakiintuneesti pidetty itsenäiseen toimintaan kykeneväksi. TVL:n mukaan 

verotettavien yhtiöiden jakautumisia käsitellään lähtökohtaisesti kuten EVL:n 

mukaan verotettavia. Koska TVL:n mukaan verotettava tulolähde voi olla yksi 

ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö ja koska siirrettävä tai yhtiöön jäävä kokonaisuus 

voivat valtiovarainvaliokunnan mukaan olla TVL:n mukaan verotettava, voidaan 

olettaa että osittaisjakautumisellakin voidaan erottaa yksi kiinteistö omaksi 

yhtiökseen. (EVL 52c §, Järvenoja 2007: 123–128.) 

EVL:ssä korostetaan sekä toiminnallista että taloudellista itsenäisyyttä. EY:n 

tuomioistuin lausui ratkaisussaan C–43/00, Andersen og Jensen, että liiketoiminnan 

käsitettä on tarkasteltava ensisijaisesti toiminnalliselta ja vasta toissijaisesti 

taloudelliselta kannalta. Kokonaisuuden tulisi toimia itsenäisesti ilman merkittäviä 

taloudellisia lisäsijoituksia. Esimerkiksi tuotekehitysyksikön osalta itsenäinen 

taloudellinen toimeentulo voi olla mahdotonta, vaikka se muodostaisikin 

toiminnallisen kokonaisuuden. Hallituksen esitys (HE 177/1995) on laadittu muun 

muassa EVL:n yritysjärjestelysäännösten muuttamiseksi, ja siinä todetaan yhtenä 

esimerkkinä, että markkinointi voitaisiin erottaa liiketoimintasiirrolla omaksi 

yhtiökseen. (Immonen 2011: 335–336.) 

Järvenojan (2007: 171–173) mukaan on epäselvää, tuleeko liiketoimintakokonaisuus 

määritellä siirtävän vai vastaanottavan yhtiön kannalta. Siirtävässä yhtiössä selvästi 

liiketoimintakokonaisuutena toiminut yksikkö on saatettu vastaanottavassa yhtiössä 

organisoida eri tavalla, jolloin se ei enää muodostaisi liiketoimintakokonaisuutta. 

Oikeuskäytännössä liiketoimintakokonaisuutta on käsitelty toisinaan vastaanottavan 

ja toisinaan siirtävän yhtiön kannalta, joten tältäkään osin ei voida vetää pitäviä 

johtopäätöksiä. Järvenoja puoltaisi hienoisesti vastaanottavan yhtiön kantaa, koska 

direktiivin tarkoituksena on ollut luoda mahdollisuuksia liiketoiminnan 

kehittämiseen ja se painottaa myös yksikön taloudellista toimeentuloa. Myös omasta 

mielestäni näiden voidaan ajatella liittyvän järjestelyn jälkeiseen aikaan. Immonen 

(2011: 334–335) sekä Kukkonen ja Walden (2010: 303) toteavat EVL:n korostavan 

siirtävän yhtiön kantaa liiketoimintakokonaisuuden määrittämisessä, kun taas 

osakeyhtiölaissa apportin sisältöä tarkastellaan vastaanottavan yhtiön kannalta. 

Immosen mukaan liiketoimintakokonaisuuden ei kuitenkaan tarvitse muodostaa 
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juridisesti tai kirjanpidollisesti itsenäistä yksikköä, joskin erillisyyttä tukee, jos 

yksikköä voidaan seurata taloushallinnollisesti erikseen. 

Liiketoimintakokonaisuus on saatettu säilyttää vastaanottavassa yhtiössä tietyn aikaa 

lähinnä veroedun saamiseksi, jonka jälkeen kokonaisuus on hajotettu. 

Liiketoimintakokonaisuuden säilyttämiselle vastaanottavassa yhtiössä ei ole säädetty 

tiettyä aikarajaa, mutta Järvenojan mielestä se ei voi olla jälkiverotusajan eli viiden 

vuoden mittainen. Hänen mielestään kannattamaton toiminta tulisi voida lopettaa tai 

muuttaa nopeammin, eikä EVL 52h §:n veronkiertosäännöksen tulisi lukkiuttaa 

liiketoimintaa. Toisaalta jakautuminen on saatettu tehdä taserakenteen 

keventämiseksi, jolloin yhteen yhtiöön siirtyy liiketoiminta ja toiseen kertynyt 

varallisuus. KHO on antanut tästä kaksi merkittävää vuosikirjaratkaisua, joita 

vertailemalla voidaan vetää johtopäätöksiä tulkintalinjasta. Molemmissa tapauksissa 

liiketoiminta siirtyi yhteen yhtiöön ja muu kertynyt varallisuus tai sijoitusomaisuus 

toiseen. Ratkaisussa 1999:2 sijoitustoimintaa jatkavaa vastaanottavaa yhtiötä ei ollut 

tarkoitus purkaa, kun taas ratkaisussa 1999:63 liiketoimintaan kuulumattoman 

omaisuuden vastaanottava yhtiö oli tarkoitus purkaa 4–5 vuoden kuluessa. Ilmeisesti 

juuri purkamistarkoitus on ollut keskeinen tekijä siihen, että vain ensin mainittu 

tapaus hyväksyttiin verotuksessa jakautumiseksi ja jälkimmäiseen sovellettiin EVL:n 

veronkiertonormia. Voidaan siis päätellä, että voittovarayhtiöiden purkamiseen ja 

myymiseen jakautumisen jälkeen suhtaudutaan kriittisemmin kuin 

liiketoimintayhtiöiden purkamiseen tai myymiseen. (Järvenoja 2007: 180, Kukkonen 

& Walden 2010: 286–287.) 

EVL 52c § edellyttää, että kunkin osakkaan tulisi saada vastikeosakkeita 

omistuksensa suhteessa kustakin vastaanottavasta yhtiöstä. Siten ei ole mahdollista 

toteuttaa verojatkuvasti esimerkiksi kahden henkilön puoliksi omistaman yhtiön 

jakautumista, jossa toinen osakkaista saa vastikkeeksi kaikki ensimmäisen 

vastaanottavan yhtiön osakkeet ja toinen osakkaista kaikki toisen yhtiön osakkeet, 

vaikka vastaanottavat yhtiöt olisivat nettovarallisuudeltaan ja käyvän arvon mukaan 

samanarvoiset. Osakeyhtiölaki kuitenkin sallii tällaisenkin menettelyn. Käytännössä 

omistusjärjestelyt kuitenkin kannattaa suorittaa joko ennen tai jälkeen jakautumisen, 

eikä jakautumisen yhteydessä. KVL:n ratkaisussa 1997/14 järjestely hyväksyttiin 
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EVL 52c §:n mukaiseksi, kun veljesten puoliksi omistama yhtiö jakautui kahdeksi 

yhtiöksi, joista veljekset saivat erikseen 50 % osuudet. Tämän jälkeen he vaihtoivat 

osakkeet keskenään siten, että molemmat veljekset omistivat yhden yhtiön kokonaan. 

(Kukkonen & Walden 2010: 282–286.) 

Vastikkeen antaminen on pakollista, mikäli jakautuminen halutaan tehdä EVL 52c 

§:n mukaan. KHO:n ratkaisu 2008:65 koskee ns. tytäryhtiöjakautumista, jossa 

tytäryhtiö jakautui kokonaan uuteen perustettavaan yhtiöön ja toimivaan 

emoyhtiöönsä. Emoyhtiö omisti jakautuvan yhtiön kokonaan. Emoyhtiö sai 

osakevastikkeen uudelta perustettavalta yhtiöltä sille siirtynyttä omaisuutta vastaan. 

OYL 17:16.3 §:n mukaan vastaanottavan yhtiön omistamat jakautuvan yhtiön 

osakkeet eivät oikeuta vastikkeeseen, joten emoyhtiöön jakautuneen omaisuuden 

osalta ei maksettu vastiketta emoyhtiölle itselleen. Jakautumista ei hyväksytty 

verotuksessa. Valtiovarainministeriö antoi tässä tapauksessa KHO:lle lausunnon, 

jonka mukaan yritysjärjestelydirektiivin soveltamisalaa ei ole tarkoitettu koskemaan 

tällaista tapausta. Kun EVL:iin lisättiin vuoden 2007 alusta säännökset sisar- ja 

tytäryhtiöiden sulautumisen vastikkeettomuuden sallimisesta, jakautumisen osalta ei 

samalla säädetty mitään erityissäännöstä ns. tytäryhtiöjakautumisesta, joten kyse on 

mahdollisesti lainsäätäjän tietoisesta valinnasta. Jos tytäryhtiö olisi ensin jakautunut 

kahteen toimivaan yhtiöön, ja toinen yhtiöistä olisi myöhemmin sulautettu 

emoyhtiöön, olisi järjestely ollut EVL 52a–c §:n mukainen. (Immonen 2011: 409–

410.) 

Vastikeosakkeiden laatua ei EVL:ssa tarkemmin määritellä. OYL 3.1 §:n mukaan 

osakkeet voivat olla oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan erilajisia, ja periaatteessa 

verotuksessa osakkeen käsitteen tulisi olla sama. Yritysjärjestelydirektiivissä sen 

sijaan nimenomaisesti vaaditaan osakkeiden olevan yhtiöpääomaa edustavia. On 

ilmeistä, että osakkeelta vaaditaan jonkinlainen äänioikeus ja oikeus varallisuuteen, 

mutta osinko-oikeuden osalta tilanne on ehkä joustavampi. Vastikeosakkeiden 

laadusta on KVL:n päätös 2009/25, johon ei tullut muutosta korkeimmassa 

oikeudessa. Siinä rajoitetun äänioikeuden omaavia ja kokonaan varallisuuteen 

oikeuttamattomia osakkeita ei hyväksytty EVL 52c §:n mukaiseksi vastikkeeksi. 

(Kukkonen & Walden 2010: 281–282, OYL 3.1 §.) 
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Kuten sulautumisessa, myös jakautumisella saatujen osakkeiden hankinta-aika 

periytyy jakautuvasta yhtiöstä, millä on myöhemmän luovutuksen yhteydessä 

merkitystä luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa. Hankintameno 

määräytyy kuitenkin täysin eri tavalla. EVL 52c.7 §:n mukaan jakaantuvan yhtiön 

osakkeiden hankintameno jakaantuu vastaanottaville yhtiöille näille siirtyvän 

nettovarallisuuden suhteessa ja osittaisjakautumisessa hankintamenosta jää yhtiöön 

sama suhteellinen osuus hankintamenosta, kuin mitä jää nettovarallisuudesta. 

Kuitenkin, mikäli yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien suhde poikkeaa 

olennaisesti näille yhtiöille siirtyvien osakkeiden käypien arvojen suhteista, 

hankintamenon jako perustetaan yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteeseen. 

EVL 52c.7 §:ssä ei kuitenkaan ole määritelty mitään rajaa, milloin käypien arvojen 

suhde poikkeaa niin paljon nettovarallisuuksien suhteesta, että jakoperusteena 

voitaisiin käyttää käypien arvojen suhdetta. KVL otti asiaan kantaa ratkaisussaan 

1999/48, jolloin se määritti rajaksi 20 %:n poikkeaman nettovarallisuuksien ja 

käypien arvojen suhteen välillä. Myöhemmin verohallituksen ohjeessa (dnro 

185/39/2006), joka koski muun muassa Kone Oyj:n jakautumista, 19,4 %:n 

poikkeamaa pidettiin riittävänä. Kuitenkin käypien arvojen suhteen mukainen jako 

on harvinainen, johtuen siitäkin, että käypien arvojen luotettava määrittäminen 

onnistuu lähinnä silloin, kun vastaanottavat yhtiöt noteerataan pörssissä. (EVL 52c §, 

Järvenoja 2007: 156–160.) 

Siltä osin kuin vastike maksetaan rahassa, on se veronalaista tuloa, josta vähennetään 

rahavastikkeen osuutta vastaava osa osakkeen hankintamenosta tai 

hankintameno-olettama. Kuitenkin aiemmin sulautumisen yhteydessä määritellyt 

EVL 6b §:n mukaiset elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet ovat 

vapautettuja verosta myös jakautumisen yhteydessä saatavasta rahavastikkeesta. 

(Järvenoja 2007: 154.) 

5.2.3 Liiketoimintasiirto 

EVL 52d §:n soveltamisen kannalta oleellista on, että yhtiö siirtää 

liiketoimintasiirrossa yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuuden. Riittävänä ei 

pidetä tilannetta, jossa useamman yhtiön tekemät liiketoimintasiirrot yhdessä 
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muodostavat tällaisen liiketoimintakokonaisuuden siirron kohteena olevassa 

yrityksessä, vaan jokaisesta yhtiöstä siirtyvän erän on myös erikseen muodostettava 

vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden. Liiketoimintakokonaisuutta ei ole 

itsenäisesti määritelty EVL 52d §:ssä, mutta Järvenojan mukaan on selvää, että 

liiketoimintakokonaisuus määritellään liiketoimintasiirron yhteydessä samalla tavalla 

kuin se on määritelty osittaisjakautumisen yhteydessä. Käytännössä yritys itse osaa 

parhaiten määritellä liiketoimintakokonaisuuden ja ulkopuolisen voi olla vaikea 

kyseenalaistaa tätä näkemystä. KVL on antanut lukuisia ennakkoratkaisuja 

liiketoimintakokonaisuuden määrittelystä liiketoimintasiirron yhteydessä. Sen 

tulkintalinja oli alkuaikoina tiukempi, eikä se antanut kovin paljon painoarvoa 

yrityksen omalle näkemykselle. KVL:n tulkinta on lieventynyt aikojen saatossa ja 

viime vuosikymmenellä lähes kaikenlaiset järkevästi perusteltavissa olevat 

liiketoimintakokonaisuudet hyväksyttiin. Aivan viimeaikoina tulkinta on taas 

tiukentunut etenkin toiminnan ja sen jatkuvuuden osalta. Kattavaa listaa on 

mahdotonta laatia tilanteiden moninaisuuden vuoksi, mutta esimerkiksi ulkomailla ja 

kotimaassa olevat liiketoiminnat voidaan katsoa erillisiksi 

liiketoimintakokonaisuuksiksi, samoin valtion tukema ja markkinaehtoinen 

liiketoiminta, vaikka ne kuuluisivatkin samaan toimialaan.  (Immonen 2011: 336, 

Järvenoja 2007: 166, 170–179.) 

Liiketoimintasiirrossa siirtävään yhtiöön ei tarvitse jättää liiketoimintakokonaisuutta. 

Liiketoimintasiirto voi käsittää kaiken yhtiön harjoittaman liiketoiminnan, jolloin 

siirtävää yhtiötä verotetaan jatkossa TVL:n mukaan. Mikäli mahdollista, on usein 

viisasta organisoida siirto niin, että siirtävää yhtiötä voidaan verottaa jatkossakin 

EVL:n mukaan. Tällöin yhtiö voi käyttää mahdolliset EVL-perusteiset varauksensa, 

antaa tai vastaanottaa konserniavustusta ja luovuttaa käyttöomaisuusosakkeita 

verovapaasti. Verotuskäytännössä konsernin emoyhtiöksi jäävää holding-yhtiötä on 

pidetty EVL:n mukaan verotettavana, jos yhtiö toimii niin sanottuna konsernin 

keskusyhtiönä, joka huolehtii esimerkiksi konsernin rahoitus-, tietohallinto- tai 

henkilöstöpalveluista. (Immonen 2011: 331–332.) 

Vastaanottavan yhtiön on EVL 52d §:n mukaan jatkettava toimintaa. 

Liiketoimintasiirron, kuten jakautumisenkaan, osalta ei ole määritelty mitään 
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aikarajaa, kuinka kauan toimintaa tulisi jatkaa. Toiminnan lopettamiselle olisi oltava 

liiketaloudelliset, verotuksesta riippumattomat perusteet, etenkin silloin kun toiminta 

loppuu tai vastaanottava yhtiö puretaan pian siirron jälkeen. (Immonen 2011: 332.) 

EVL 52d §:n mukaan liiketoimintasiirrossa on siirrettävä kaikki 

liiketoimintakokonaisuuteen liittyvät varat, velat ja varaukset. Siinä ei erikseen 

kielletä siirtämästä näiden lisäksi muita eriä. Muiden erien siirtämistä 

liiketoimintakokonaisuuden yhteydessä ei kuitenkaan voida pitää mahdollisena, sillä 

se laajentaisi liiketoimintasiirron käyttöaluetta yritysjärjestelydirektiivissä 

määritettyä laajemmaksi. Toisaalta vähäisten erien siirtämättä jättämistäkään ei ole 

pidetty verotuskäytännössä niin suurena rikkeenä, että se olisi johtanut EVL 52d §:n 

käyttämättä jättämiseen. Mielestäni on hyvin vaikea rajata siirtyviä eriä niin tarkasti, 

että kaikki liiketoimintakokonaisuuteen sisältyvät erät siirtyisivät, eikä mitään jäisi 

siirtymättä. (Järvenoja 2007: 183–184.) 

KHO:n ja KVL:n tulkintalinja siirtyvien varojen suhteen on ollut varsin tiukka 

huolimatta siitä, että tietyt erät eivät varsinaisesti liity mihinkään tiettyyn 

liiketoimintaan. Siirtävän yrityksen voi itsekin olla vaikea hahmottaa, mitä eriä tulisi 

sisällyttää liiketoimintasiirtoon. KVL on ennakkoratkaisussaan hyväksynyt ainakin 

1–3 kuukauden tarvetta vastaavien rahavarojen siirtämisen 

liiketoimintakokonaisuuden yhteydessä, joskaan rahavarojen siirtäminen ei ole 

välttämätöntä. Siirtyvään toimintaan liittyvien myyntisaamisten tai ostovelkojen 

siirtämättä jättäminen taas olisi johtanut EVL 52d §:n käyttämättä jättämiseen. 

(Järvenoja 2007: 183–196.) 

Saamisen siirtäminen vastaanottavalle yhtiölle voidaan yleensä tehdä velallista 

kuulematta tekemällä velalliselle siirtoilmoitus, mutta velan siirtäminen 

liiketoimintasiirron yhteydessä luo ongelmallisemman tilanteen. Vaikka velka 

selvästi kohdistuisi siirrettävään toimintaan, ei sen siirtäminen onnistu ilman 

velkojan suostumusta. Ellei suostumusta saada, velka tulisi jättää siirtävälle yhtiölle 

ja luoda siirtävän ja vastaanottavan yhtiön välille vastaavanlainen velkasuhde. 

Tällaista syntyvää keskinäistä velkasuhdetta kutsutaan inter partes -siirroksi. Siirtävä 

yhtiö ei tällöin vapaudu velkavastuustaan, mikäli vastaanottava yhtiö laiminlyö velan 
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maksamisen. Siirtävän yhtiön tulisikin antaa tilinpäätöksen liitetiedoissa selvitys 

kyseisestä velkasuhteesta, jotta sen taloudellisesta asemasta saadaan oikea ja riittävä 

kuva. Yleisvelan osalta velka jaetaan siirtyvien ja siirtymättä jäävien nettopääomien 

suhteessa, tarvittaessa inter partes -siirtoa käyttäen. Niissä harvinaisemmissa 

tilanteissa, joissa saaminen on erikseen sovittu siirtokelvottomaksi, voidaan myös 

käyttää inter partes -siirtoa. (Immonen 2011: 342–345, Järvenoja 2007: 193–196.) 

Siirtyvien varojen osalta edellytetään positiivista nettopääomaa. Siirtyvien varojen on 

riitettävä kattamaan osakepääoman, velat ja varaukset. Esimerkiksi yleisvelkojen 

siirtämisvaatimus voi johtaa muutoin positiivisen nettoapportin muuttumisen 

negatiiviseksi. KHO on ratkaisussaan 2001:3 todennut negatiivisen nettoapportin, 

kirjanpidossa ja verotuksessa poistamattomin hankintamenoin laskettuna, estävän 

EVL 52d §:n soveltamisen. Tapauksessa nettoapportti oli positiivinen käypien 

arvojen mukaan laskettaessa. KVL perustelee tätä käteisvastikekiellolla. Siirtävä 

yhtiö tavallaan vapautuisi niistä veloista, jotka ylittävät siirtyvien varojen määrän. 

Tämä voitaisiin ajatella käteisvastikkeena vastaanottavalta yhtiöltä siirtävälle 

yhtiölle, kun vastikkeena voi EVL 52d §:n mukaan olla vain osakkeita. Vastaava 

tilanne syntyy, jos vastaanottavan yhtiön osakepääoma katetaan siirtävältä yhtiöltä 

saatavana pääomalainana. Laina tulkitaan käteisvastikkeeksi, joka tosin maksetaan 

vasta myöhemmin. (Immonen 2011: 344, Järvenoja 2007: 197–200.) 

Liiketoimintasiirron osalta EVL 52d §:n soveltaminen edellyttää myös, että siirtävä 

yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja että myös siirrettävä toiminta on 

elinkeinotoimintaa. Sulautuville ja jakautuville yhtiöille ei ole asetettu vaatimusta 

elinkeinotoiminnan harjoittamisesta. Tässä mielessä yritysjärjestelytoimia kohdellaan 

eri tavoin. Toisaalta olisi mielestäni vaikea mieltää tilannetta, jossa yhtiö siirtäisi 

liiketoimintakokonaisuuden, joka ei olisi elinkeinotoimintaa. Tällöin myös siirtävän 

yhtiön täytyisi harjoittaa elinkeinotoimintaa. Vastaanottavana yhtiönä voi kuitenkin 

toimia elinkeinotoimintaa ennestään harjoittamaton yhtiö, joka saa 

liiketoimintasiirron yhteydessä elinkeinotoiminnan tulolähteen. (Järvenoja 2007: 80, 

167–168, 180.) 
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EVL 52d §:n mukaan toteutetussa liiketoimintasiirrossa siirtävälle yhtiölle annettava 

vastike voi olla vain osakkeita ja osakevastike on annettava. Vastikkeena ei voi olla 

lainkaan rahaa. Siten vastikkeen laatuvaatimuksessa on merkittävä ero verrattuna 

muihin EVL:ssa määriteltyihin yritysjärjestelytoimiin; sulautumiseen, jakautumiseen 

ja osakevaihtoon. Mielestäni rahavastike ei olisi liiketoimintasiirron yhteydessä 

tarpeellinenkaan, etenkin jos siirtävä yhtiö tulee omistamaan vastaanottavan yhtiön 

kokonaan. Siirtäviä yhtiöitä on käytännössä korkeintaan muutamia ja vaihtosuhteen 

tasaamisessa kyse olisi yhdestä osakkeesta siirtävää yhtiötä kohden. Tietysti asia 

voisi olla ongelmallinen, mikäli arvokkaan vastaanottavan yhtiön osakekanta 

koostuisi hyvin pienestä määrästä osakkeita. (EVL 52d §, Immonen 2011: 349.) 

Vastikeosakkeet voivat olla erilajisia. Mielestäni tämä antaa mahdollisuuden 

peitellyn käteisvastikkeen antamiselle, mikäli toiset siirtävät yhtiöt saavat 

esimerkiksi paremman osinko-oikeuden omaavia osakkeita kuin toiset. Toisaalta 

peiteltyä käteisvastiketta voitaisiin antaa myös silloin, kun vaihtosuhteessa poiketaan 

käyvistä arvoista, mitä ulkopuolisen voi myös olla vaikea havaita. Mielenkiintoista 

on, että KVL:n julkaisemattomassa ennakkoratkaisussa 1998/12 katsottiin, ettei EVL 

52d § sovellu, mikäli yhteisliiketoimintasiirrossa osakkeet jaetaan siirrettävien 

nettovarallisuuksien käypien arvojen suhteessa, mikä mielestäni olisi 

oikeudenmukaisin tapa. Myös Järvenojan mielestä pitäytyminen kirjanpitoarvoissa 

voisi johtaa perusteettomien veroetujen saamiseen. Uudemmassa ennakkoratkaisussa 

2001/94 KVL hyväksyi liiketoimintasiirrossa saatavien vastikeosakkeiden määrän 

perustaksi siirtyvän omaisuuden ja vastaanottavan yhtiön käypien arvojen mukaisen 

suhteen, mitä voidaan pitää järkevämpänä. EVL 52d § ei kuitenkaan ota kantaa 

vaihtosuhteiden määräytymisperusteeseen. (Järvenoja 2007: 180–183.) 

Vastikkeena saatujen osakkeiden hankintameno on siirrettyjen varojen verotuksessa 

vähentämättä oleva hankintameno, vähennettynä siirtyvien velkojen ja varausten 

määrällä. Hankintamenon jatkuvuusperiaate olikin ennen EVL 52d §:n 

noudattamisen edellytys, mikä johtuu osaltaan kirjanpidon ja verotuksen 

kytkennästä. KHO:n ratkaisussa 8.9.1997 T 2157 todettiin, että mikäli siirtyviin 

varoihin lisätään goodwill-erä, jolloin liiketoimintasiirto saataisiin toteutettua 

käypien arvojen mukaan, ei järjestely täyttänyt EVL 52d §:n vaatimuksia. 
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Yritysjärjestelydirektiivi ei kuitenkaan edellyttänyt kirjanpidollista jatkuvuutta 

hankintamenon osalta, eikä jäsenvaltio olisi saanut sisäisessä lainsäädännössä asettaa 

tiukempia ehtoja, sillä tarkoituksena on yhtenäistää rajat ylittävien järjestelyjen 

verokohtelu. Kirjanpitoarvoissa pidättäytyminen oli myös 

IFRS-tilinpäätösstandardeja käyttäville yhtiöille mahdoton toteuttaa. 

Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 tekikin ehdotuksen ja lakia muutettiin 

vuoden 2009 alusta alkaen, jolloin kirjanpitosidonnaisuus poistettiin. Siirrettävään 

toimintaan liittyvä, esimerkiksi aiemman yrityskaupan johdosta syntynyt liikearvo 

voidaan ja täytyykin siirtää liiketoimintasiirron yhteydessä. Vastaanottavan yhtiön on 

nyt myös mahdollista luoda siirron yhteydessä goodwill-erä, jollaista siirtävän yhtiön 

taseessa ei ollut johtuen siitä, että itse kehitettyä liikearvoa ei voi kirjata taseeseen. 

Tämä goodwill-erä ei kuitenkaan ole verotuksessa vähennyskelpoinen, joten 

verotuksessa vähennyskelpoisten arvojen symmetria toteutuu edelleen. Mielestäni 

uudistus on ollut tarpeellinen ja luonteva. (Immonen 2011: 345–348, Järvenoja 2007: 

201–203.) 

Tytäryhtiö- ja omistusyhteysyritysosakkeet ovat tyypillisiä käyttöomaisuusosakkeita. 

Liiketoimintasiirrossa vastikkeena saadut osakkeet voidaan lähes aina lukea 

kuuluvaksi tähän ryhmään. Näiden osakkeiden luovutusvoitot ja -tappiot ovat 

verovapaita, joten osakkeiden hankinta-ajan periytymisellä, ja siten 

hankintameno-olettaman käyttöoikeudella ei ole merkitystä tuloverotuksessa. 

Sijoitus-, rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitot sen 

sijaan ovat veronalaisia. (Järvenoja 2007: 254, Verohallinto 2005.) 

5.2.4 Osakevaihto 

EVL 52f §:n mukaisessa osakevaihdossa osakeyhtiö hankkii enemmistön toisen 

yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä antaen hankittavan yhtiön osakkaille 

vastineeksi liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita tai hallussaan olevia omia 

osakkeita. Ratkaisevaa on nimenomaan kohdeyhtiön äänienemmistön siirtyminen 

hankkivalle yhtiölle. Hankittujen osakkeiden lukumäärällä ja niiden tuottamalla 

osuudella kohdeyhtiön omasta pääomasta ei ole osakevaihtosäännöksen toteutumisen 

kannalta merkitystä. Osakevaihtosäännös voi siis toteutua, vaikka vaihdon kohteena 
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olisi hyvinkin pieni osuus kohdeyhtiön osakkeista, jos nämä osakkeet antavat 

yhtiökokouksessa äänienemmistön. (Järvenoja 2007: 216, 219.) 

Osakevaihdon luovutuksien koolla ja ajoituksella voidaan suunnitella kohdeyhtiön 

osakkaiden luovutusvoittoverotusta. Kohdeyhtiön osakkaiden kannalta 

verotuksellisesti edullisinta olisi luovuttaa äänienemmistö ensimmäisen 

osakevaihdon yhteydessä. Luovutusvoittoverotus lykkääntyy tällöin siihen hetkeen, 

kun vastikkeena saadut osakkeet luovutetaan edelleen. 

Ääntenenemmistön saaminen osakevaihdolla tulisi myös tarkoittaa sitä, että 

yhtiökokouksessa on käytännössäkin käytettävissä yli puolet äänistä. 

Osakevaihtosäännös ei siis sovellu esimerkiksi tilanteessa, jossa 80 %:n 

äänienemmistön hankkimisesta huolimatta kohdeyhtiön yhtiöjärjestys rajaa 

osakaskohtaisen äänten maksimimäärän 25 %:iin. Tästä oli kyse KHO:n ratkaisussa 

2001 T 92. (Järvenoja 2007: 219.) 

KHO 22.1.2001 T 92 

A Oy:n tarkoituksena oli suunnata X Oy:n osakkeenomistajille osakeanti, jonka 

maksuehtojen mukaan osakemerkintä voidaan tehdä vain apporttiomaisuutta 

vastaan. Apporttiomaisuus oli X Oy:n osakkeita. A Oy:n tarkoituksena oli 

osakevaihdolla hankkia yli 50 %:n osuus X Oy:n osakekannasta. X Oy:n 

yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin osakkaalla on yhtiökokouksessa yksi ääni 

kutakin omistamaansa osaketta kohti kuitenkin siten, ettei kukaan omasta tai 

toisen puolesta saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä 

viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Katsottiin, että äänivallan 

käytön rajoituksesta johtuen järjestelyä ei voida pitää EVL 52f §:n mukaisena 

osakevaihtona, jossa edellytetään osakeyhtiön hankkivan sellaisen osuuden 

toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottavat enemmän 

kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 

Ennakkoratkaisu vuosille 2000 ja 2001. 

Osakevaihtosäännös soveltuu vain siihen luovutukseen, jolla kohdeyhtiön 

ääntenenemmistö on saatu ja niihin hankintoihin, jotka on tehty äänienemmistön 

hankkimisen jälkeen. Osakevaihtosäännöstä ei kuitenkaan sovelleta aikaisempiin 

luovutuksiin, joilla on hankittu kohdeyhtiön osakkeita saamatta äänienemmistöä. 

Aiemmin osakevaihtosäännöstä sovellettiin vain siihen hankintaan, jolla 

ääntenenemmistö saatiin. Yritysjärjestelydirektiiviä muutettiin vuonna 2005 siten, 
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että lisähankinnat luettiin säännöksen piiriin. Tämän jälkeen vastaava muutos tehtiin 

myös EVL:iin. (Immonen 2011: 358–359, Järvenoja 2007: 218, 227.) 

EVL 52f §:n mukaisesta osakevaihdosta ei ole kysymys silloin, kun yhtiö perustetaan 

luovuttamalla osakkeita apportilla vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan. 

Vastaanottavan yhtiön tulee olla olemassa ja rekisteröity jo ennen osakevaihtoa. 

Oikeustapauksena tästä on KHO 4.2.2005 taltio 254, jossa luovutusvoitto realisoitui. 

(Immonen 2011: 357–358.) 

Koska kohdeyhtiössä voi olla useita osakevaihtoon osallistuvia osakkaita, on 

tulkinnanvaraista, milloin voidaan puhua samasta osakevaihtokokonaisuudesta ja 

milloin ne on tulkittava erillisiksi luovutuksiksi. Luovutuksilla tulisi olla ajallinen ja 

asiallinen liittymä toisiinsa. EVL 52f § ei kiellä toteuttamasta osakevaihtoa usealla 

vaihdolla ja eikä se myöskään kiellä useiden osakkeenomistajien osallistumista 

vaihtoon, jolloin vaihtotapahtumien välille voi syntyä ajallista etäisyyttä. 

Tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi osakevaihtotapahtumat tulisi suorittaa 

mahdollisimman lyhyen ajan sisällä ja eri luovutuksien välinen yhteys tulisi ilmetä 

hankkivan yhtiön toimielimen päätöksistä tai kohdeyhtiön osakkaan kanssa tehdyistä 

luovutusasiakirjoista. Verotuskäytäntö on kuitenkin ollut varsin joustava ja tällainen 

ns. ryhmävaihto onkin ollut varsin tavanomainen tapa toteuttaa osakevaihto laajasti 

omistetuissa yhtiöissä. (Immonen 2011: 365, Järvenoja 2007: 225–227.) 

Mielenkiintoinen kysymys on, riittääkö välillisen omistuksen kautta saatu 

ääntenenemmistö osakevaihtosäännöksen käyttämiseen. EVL:ssa sitä ei mainita eikä 

suljeta pois. Esimerkiksi emoyhtiö voi hankkia 40 %:n osuuden kohdeyhtiön 

äänivallasta tilanteessa, jossa emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö omistaa jo 40 

%:a äänivallasta. Konserni kokonaisuudessaan saa äänienemmistön kohdeyhtiöstä, 

mutta hankkiva yhtiö ei. Järvenojan mukaan osakevaihtosäännös ei soveltune, koska 

EVL 52f §:n sanamuodon mukaan ”osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa 

osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen 

omistamat osakkeet tuottavat enemmän kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä”. Immonen taas on eri mieltä, perustaen kantansa siihen, 

että säännöksen tavoitteet tukevat tätä näkökulmaa. Näinkin kerätty äänivalta 
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mahdollistaa hankittavan yhtiön tosiasiallisen hallinnan. Oikeuskäytäntöä ei asiasta 

ole. (Immonen 2011: 360–361, Järvenoja 2007: 224, EVL 52f §.) 

Joissain tilanteissa niin suuri osa hankittavan yhtiön osakkeenomistajista suostuu 

vain rahavastikkeeseen, että 10 %:n käteisvastikkeen raja ei riitä. Sekä Ruotsista että 

Suomesta on oikeustapaus, jossa hankkiva yhtiö osti osan osakkeista rahalla ja loput 

hankittiin osakevaihdolla. Kyse on erityisesti siitä, onko näitä hankintoja pidettävä 

erillisinä vai luetaanko ne kuuluvaksi samaan kokonaisuuteen. Harkittavaksi tulee 

myös, onko tarkoituksena ollut veron kiertäminen. KHO 9.1.2003 taltio 14 osoittaa, 

että Suomessa näin ei voida menetellä, mikäli EVL 52f §:n halutaan soveltuvan. 

Ruotsissa taas rahavastikkeen marginaalia sovellettiin vain vaihdettuun osaan 

tapauksessa RÅ 2002 ref 27 ja osakevaihto hyväksyttiin. Immosen mielestä olisi 

suotavaa, että Suomessakin sallittaisiin vaihdosta ulos jäävien tahojen osakkeiden 

ostaminen rahalla ja vaihto toteutettaisiin sitä haluavien osakkaiden kesken. Myös 

omasta mielestäni tällainen tulkinta olisi perusteltu, sillä lykkääntymisetu koskisi 

vain vaihtoon suostuvia osakkaita. Toisaalta se myös nopeuttaisi osakevaihdon 

toteuttamista, kun ensin suoritetun kaupan ja myöhemmän osakevaihdon välille ei 

tarvitsisi jättää ajallista etäisyyttä veroedun menettämisen pelossa. (Immonen 2011: 

361–362.) 

Ääntenenemmistön ostamiseen oikeuttavan option tai muun vastaavan oikeuden 

hankkiminen ei johda osakevaihtosäännöksen soveltamiseen. Tähän tulkintaan päätyi 

myös KVL ennakkoratkaisussaan 2003/6. Tulkintaa voi pitää luontevana, sillä optio-

oikeus tai vastaava ei anna sen omistajalle äänioikeutta yhtiökokouksessa. (Järvenoja 

2007: 220–221.) 

Kohdeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvä lunastus- tai suostumuslauseke voi 

aiheuttaa epävarmuuden, tuleeko EVL 52f §:n osakevaihtosäännös sovellettavaksi. 

Lunastuslausekkeella voidaan antaa jollekulle oikeus lunastaa kohdeyhtiön 

osakkaalta uudelle omistajalle siirtyvä osake ja suostumuslausekkeella kohdeyhtiön 

hallitus voi olla antamatta suostumusta osakkeiden hankintaan. Lopullisesti 

osakevaihtosäännöksen soveltuminen selviää vasta, kun lunastusaika on kulunut 
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loppuun tai kun kohdeyhtiön hallituksen suostumus on saatu. (Järvenoja 2007: 222–

223.) 

Sekä kohdeyhtiö että hankkiva yhtiö voivat olla joko TVL:n tai EVL:n mukaan 

verotettavia. EY:n tuomioistuin on linjannut näin tuomiossaan (17.7.1997/C–28/95, 

A. Leur-Bloeum/ Inspecteur der Belastingdienst/ Ondernemingen Amsterdam 2) ja 

myös KHO on hyväksynyt osakevaihdoksi tapauksen, jossa TVL-yhtiö toimi 

hankkivana yhtiönä. TVL 45.5 §:ssä on kuitenkin säännelty vain siitä, ettei 

osakevaihdossa syntynyttä voittoa lasketa veronalaiseksi tuloksi tai tappiota 

vähennyskelpoiseksi menoksi. TVL ei siis ota kantaa, voiko TVL-yhtiö toimia 

osakevaihdossa kohdeyhtiönä tai hankkivana yhtiönä. EY:n tuomioistuimen tulkinta 

edellyttäisi EVL 52f §:ää vastaavan osakevaihtosäännöksen lisäämistä myös 

TVL:ään, jottei asia jäisi vain tulkinnan varaan. (Immonen 2011: 362–363, TVL 45 

§.) 

EVL 52 §:n mukaan osakevaihtosäännös soveltuu käytettävissä tapauksissa, joissa 

hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön kotipaikat ovat EU:n jäsenvaltioissa. 

Osakkeenomistajien asuinmaalla ei ole merkitystä, joskaan veroetuudet eivät koske 

EU:n ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Tämä ei kuitenkaan estä muiden 

osakkeenomistajien veroedun saamista. Yhtiön kotipaikan määrittelyperusteet voivat 

vaihdella eri valtioiden lainsäädännöissä. Yleensä kotipaikka on valtio, johon yritys 

on rekisteröity tai jossa on todellinen liikkeenjohtopaikka. Vakiintuneen käytännön 

mukaan yhtiön katsotaan olevan suomalainen, jos se on merkitty kaupparekisteriin 

Suomessa ja se on perustettu Suomen lain mukaan. (EVL 52 §, Järvenoja 2007: 237–

239.) 

Kohdeyhtiön osakkaille voidaan antaa osakevastikkeen lisäksi myös rahavastiketta, 

joka on enimmillään 10 %:a vastikkeena annettujen vastikeosakkeiden 

nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta 

maksettua omaa pääomaa. Rahavastikkeella pyritään luomaan joustavuutta ja 

tasaamaan osakkeiden vaihtosuhdetta, sillä vastikeosakkeiden lukumääräksi ei 

useinkaan muodostu tasaluku. Myös osakevaihdon osalta on epäselvyyttä siitä, onko 

10 %:n rajaa tarkasteltava osakaskohtaisesti vai kokonaisuutena. Tämä ei käy ilmi 
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EVL 52f §:stä kuten ei myöskään yritysjärjestelydirektiivistä. Asiasta ei ole 

myöskään oikeuskäytäntöä. Järvenoja puoltaa kantaa, jossa sitä tarkasteltaisiin 

kokonaisuutena. Hänen mukaansa se lienee ollut lainsäätäjän tavoite. Myös Immonen 

on saman tulkinnan kannalla. Kukkonen ja Walden katsovat, että EVL 52f §:n 

sanamuoto tukee tulkintaa, jossa sitä olisi käsiteltävä osakaskohtaisesti, mutta 

oikeuskäytäntö ja yritysjärjestelydirektiivi tukevat kokonaisuutena tarkastelemista. 

On myös huomattava, että mikäli säännöstä tarkasteltaisiin osakaskohtaisesti, voisi 

muutaman osakkeen omistavien osakkaiden ansiosta syntyä tilanne, jossa koko 

osakevaihdon verotuksellinen hyväksyttävyys vaarantuisi. Jos pienosakas saisi 

laskennallisesti vastikkeeksi esimerkiksi 1,5 osaketta, eikä murto-osaisia osakkeita 

haluttaisi antaa, maksettaisiin 0,5 osakkeen osuus rahana. Tällöin osakaskohtainen 10 

%:n rahavastike ylittyisi reilusti. Osakevaihtoa vastustavien kohdeyhtiön osakkaiden 

osakkeiden lunastamisesta maksettua hintaa ei kuitenkaan lasketa mukaan 10 %:n 

rahavastikkeen määrään. (Immonen 2011: 357, Järvenoja 2007: 232–234, 252, 

Kukkonen & Walden 2010: 326.) 

Nykyisin osakkeella ei yleensä ole nimellisarvoa, joten rahavastike suhteutetaan 

siihen osaan merkintähinnasta, joka kirjataan omaan pääomaan. Jos siis koko 

merkintähinta kirjataan sijoitetun oman pääoman rahastoon, yhtään rahavastiketta ei 

voida maksaa. Merkintähinta voidaan valinnaisesti kirjata joko omaan pääomaan tai 

sijoitetun oman pääoman rahastoon, tai molempiin. (Immonen 2011: 355–356.) 

Kuten muissakin yritysjärjestelyissä, myös EVL 52f §:n mukaan toteutetussa 

osakevaihdossa luovutusvoittovero on maksettava rahavastikkeen osalta. Ongelmaksi 

muodostuu tällöin, mikä on tätä rahavastiketta vastaava osakkeiden hankintameno.  

On epäselvää, kohdistuuko rahavastike kaikkiin osakkeisiin vai vain tiettyihin 

osakkeisiin. Hankintamenona vähennettäneen tässä tapauksessa sama suhteellinen 

osa hankintamenosta, mikä vastaa rahavastikkeen suhteellista osuutta koko 

vastikkeesta. (Järvenoja 2007: 252.) 

Osakevaihdossa vastikkeena saatujen osakkeiden hankintamenona pidetään 

luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa. Myös 

luovutettujen osakkeiden hankinta-aika periytyy vastikeosakkeille. Näillä on 
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merkitystä tuloverotuksen kannalta myöhempien luovutusten yhteydessä, kun 

osakkeenomistaja päättää, käytetäänkö luovutuksen yhteydessä todellista 

hankintahintaa vai omistusajan mukaan määräytyvää hankintameno-olettamaa. 

Ongelma syntyy silloin, kun luovutettuja osakkeita on hankittu eri aikoina ja eri 

hinnoilla. Osakas saa tällöin määrätä, mitkä tietyt osakkeet hän luovuttaa ja näin 

suunnitelmallisesti luovuttaa ensin osakkeet, joissa korkeamman 

hankintameno-olettaman omistusaika täyttyy. Eri hankintahintojen jakautuminen 

osakkeiden kesken on kuitenkin ongelmallisempaa. Järvenoja ei pitäne mahdollisena, 

että eri osakkeille siirtyisi eri hankintameno. Itse tulkitsen tämän siten, että kaikki 

hankintamenot lasketaan yhteen, ja jaetaan tasan vastikeosakkeiden kesken. 

(Järvenoja 2007: 256–258.) 

5.3 Verolliset yritysjärjestelyt 

5.3.1 Sulautuminen ja jakautuminen 

Sulautuminen tai jakautuminen voidaan toteuttaa OYL:n mukaan, ilman että EVL:n 

edellytykset täyttyvät. Tällöin sulautuminen tai jakautuminen toteutetaan edelleen 

ilman selvitysmenettelyä ja yhtiölainsäädännön mukaan, mutta sitä käsitellään 

verotuksessa sulautuvan tai jakautuvan yhtiön purkautumisena. Verotuksessa 

purkautuvan yhtiön omaisuus arvostetaan EVL 51d §:n mukaan sen todennäköiseen 

luovutushintaan. Tällöin kulumista nopeammat poistot ja arvonnousut realisoituvat 

verotettavaan tuloon ja varaukset purkautuvat tuloksi. Muu omaisuus arvostetaan sen 

käypään arvoon, mikä aidon purkamistilanteen osalta voi olla hyvin vaikeaa. 

(Järvenoja 2007: 111–113, 162–163.) 

Verollisesti sulautuvan tai jakautuvan yhtiön henkilöosakkaiden katsotaan 

luovuttavan osakkeensa, jolloin niihin kohdistuu luovutusvoittoverotus. Voidaan 

ajatella, että osakas vaihtaa osakkeensa yhtiön nettovaroista eli säästöstä saatavaan 

jako-osaan. Jako-osan määrästä vähennetään joko todellinen osakkeiden 

hankintahinta tai hankintameno-olettama. (Immonen 2011: 271–272, Järvenoja 2007: 

112, 162.) 
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Mikäli osakasta verotetaan elinkeinoverotuksen mukaan, pääsäännön mukaan 

laskennallinen jako-osuus katsotaan veronalaiseksi tuloksi ja osakkeiden 

hankintameno vähennyskelpoiseksi menoksi. Kuitenkin yleensä 

elinkeinonharjoittajan omistavat osakkeet ovat EVL 6b §:n mukaisia verovapaasti 

luovutettavia osakkeita, jolloin purkuvoitto ei ole veronalaista tuloa, eikä 

purkutappio vähennyskelpoinen meno. Purkutappio on lisäksi säädetty 

vähennyskelvottomaksi, vaikka EVL 6b §:n mukaiset käyttöomaisuusosakkeet olisi 

omistettu alle vuoden ajan. Vastaavassa tilanteessa purkuvoitto on sen sijaan 

veronalainen. Epäsymmetristä kohtelua on perusteltu sillä, että hankinnan jälkeinen 

nopea purkaminen rinnastuu fuusioon, ja fuusiotappiokin on vähennyskelvoton. 

Kuitenkin fuusiovoittoa käsitellään verovapaana tulona, toisin kuin nopeasta 

purkamisesta johtunutta voittoa, joten rinnastus on tältä osin epälooginen. Näin ollen 

purkutappio on vähennyskelpoinen vain, jos omistus on kestänyt vähintään vuoden ja 

yhtiön omistus purettavasta yhtiöstä on alle 10 %:a. Hallituksen esityksessä 92/2004 

tätä perustellaan siten, että alle 10 %:a omistavalle osakkaalle ei voine siirtyä 

purettavan yhtiön liikearvoa, ja siten menetys on luonteeltaan aito. (HE 92/2004, 

Immonen 2011: 272–276, Järvenoja 2007: 112–113, 162.) 

Sulautumisen ja kokonaisjakautumisen osalta on selvää, että mikäli EVL:n 

säännökset eivät täyty, koko järjestely on verollinen. Osittaisjakautumisessa taas 

siirtyvän omaisuuden liiketoimintakokonaisuusvaatimus saattaa jäädä täyttämättä. 

Tällöin joudutaan pohtimaan, tulisiko koko järjestelyä kohdella verotuksessa 

purkautumisena, vai ainoastaan siirtyvien varojen osalta. KHO:n ratkaisu 2005:75 

osoittaa, että osittaispurkautuminen on mahdollista. Tällöin verovaikutukset 

kohdistuvat vain siirtyvään omaisuuteen. (Kukkonen & Walden 2010: 292–293.) 

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus säädettiin verovapaaksi vuonna 2004. Tällöin 

oli tarve muuttaa myös käyttöomaisuuteen kuuluvan yhtiön purkautumisen verotusta, 

jotta verotus olisi johdonmukaista. Purkautuminen rinnastettiin luovutukseen, jolloin 

molemmat toimenpiteet ovat verovapaita. Tästä syystä verollinen sulautuminen on 

menettänyt merkityksensä verosuunnittelussa. Niin Järvenoja kuin Immonenkaan 

eivät mainitse yhtään esimerkkiä, jossa verollinen sulautuminen tai jakautuminen 
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olisi verotuksellisesti tavoiteltavaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. (Immonen 

2011: 272, Järvenoja 2007: 112.) 

Toisaalta voidaan miettiä, aiheuttaisiko verollinen sulautuminen joissain tapauksissa 

suunnilleen saman verorasituksen kuin EVL 52a–b §:n mukainen järjestely. Kun 

sulautuva yhtiö tosiasiallisesti halutaan ostaa, eikä sen osakkaita haluta mukaan 

vastaanottavan yhtiön omistajiksi, voidaan sulautuminen toteuttaa maksamalla 

vastike rahassa. Lopputulos vastaa sitä, että hankkiva yhtiö ostaisi kohdeyhtiön 

normaalilla rahakaupalla, ja hankittu yhtiö sulautettaisiin tämän jälkeen. EVL 52a 

§:n mukaista sulautumista ja pelkkää rahavastiketta vastaan OYL:n mukaan 

toteutettua sulautumista ei kuitenkaan voida järkevästi vertailla, sillä kaupan 

osapuolten tavoitteet ohjaavat toteutettua järjestelyä. Sulautumisessa kyse on 

osapuolten omaisuuksien yhdistämisestä, kun taas kaupassa on kyse myyjälle 

omaisuuden realisoinnista ja ostajalle investoinnista. Siten tämän tutkimuksen 

rajauskin huomioiden vertailtavaksi tulee lähinnä tilanne, jossa tavoitteena on 

yhdistää osapuolten omistus, mutta jossa käytetään esimerkiksi ylisuurta 

rahavastiketta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että vastaanottavassa yhtiössä 

osakepääomaa ei koroteta sulautumisen yhteydessä, vaan merkintähinta kirjataan 

kokonaan vapaaseen omaan pääomaan, jolloin vaihtosuhteen tasaamiseksi maksettu 

rahavastike estää EVL 52a §:n soveltamisen. 

Verollisessa sulautumisessa vastikkeena saatujen osakkeiden hankintameno on 

vastikeosakkeiden käypä arvo hankintahetkellä ja jakautumisessa vastaanottaville 

yhtiöille siirtyvän omaisuuden hankintameno on niiden todennäköinen luovutushinta, 

mikä vastaa jakautuvan yhtiön viimeisen tilikauden tulosta (Järvenoja 2007: 112, 

161). Mielestäni on loogista, että verollisessa sulautumisessa ja jakautumisessa 

luovutettujen osakkeiden todennäköinen luovutushinta on sama kuin 

vastikeosakkeiden käypä arvo lisättynä muun vastikkeen arvolla. Mikäli 

luovutusvoitosta vähennetään aina todellinen hankintahinta, tulevaa luovutusvoittoa 

maksetaan tässä vaiheessa ikään kuin ennakkona, jolloin vastikeosakkeiden 

lopullisen luovutuksen yhteydessä maksetaan vastaavasti vähemmän, olettaen että 

osakkeiden arvo kasvaa. Verokannan pysyessä muuttumattomana, luovutus- tai 

myyntivoiton verorasitus olisi verrattavissa EVL 52a–c §:n mukaan toteutettuun 
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järjestelyyn; kuitenkin sillä erolla että osa verosta olisi jouduttu maksamaan 

etukäteen, mistä voisi aiheutua korkotappioita. Verokannan noustessa sulautumisen 

tai jakautumisen ja lopullisen vastikeosakkeiden luovutuksen välillä, voi 

luovutusvoittoverorasitus muodostua jopa alhaisemmaksi käytettäessä verollista 

järjestelyä, sillä osa luovutusvoitosta saadaan kuitattua matalamman verokannan 

aikaan. 

Koska verollinen sulautuminen tai jakautuminen katkaisee vastikeosakkeiden 

hankinta-ajan, voi verollinen sulautuminen muodostua osakkeenomistajalle 

huomattavasti epäedullisemmaksi hankintameno-olettamaa käytettäessä. 

Lykkääntymisedusta on sekin hyöty, että lopullinen luovutusvoitto on nettovoitto 

koko omistusajalta. Hankinta-ajan katkeaminen voi johtaa siihen, että verollisessa 

sulautumisessa tai jakautumissa syntyy luovutusvoittoa ja lopullisessa luovutuksessa 

luovutustappiota, jota ei ehditä vähentää tulevista luovutusvoitoista aikarajojen 

puitteissa. Hankinta-ajan katkeaminen voi myös estää verovapaan 

sukupolvenvaihdosluovutuksen (Immonen 2011: 247). 

Lisäksi Järvenoja pitää ilmeisenä, että tappiot ja veroylijäämät eivät siirry 

vastaanottavalle yhtiölle verollisessa sulautumisessa, vaikka TVL 123.2 §.n 

edellytykset täyttyisivätkin. Samaa periaatetta on mielestäni noudatettava myös 

verollisen jakautumisen yhteydessä. Kellas ja Juusela (2003: 394 via Järvenoja 2007: 

113) ovat taas esittäneet tappioiden säilymistä puoltavaa näkökantaa. Tätä on 

perusteltu sillä, että TVL 123 §:n säännös olisi itsenäinen suhteessa EVL:n 

säännöksiin. Järvenojan mielestä tuloverotuksessa ei kuitenkaan voi olla kahta 

itsenäistä sulautumisen käsitettä. Varainsiirtoverotukseen ei sen sijaan vaikuta, onko 

järjestely tehty EVL:n edellytykset täyttäen, vaan OYL:n noudattamien on riittävää 

(Järvenoja 2007: 113, 162, 402). 

5.3.2 Liiketoimintasiirto 

Osake voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan. Apporttiomaisuuden sijoittamista 

osakkeita vastaan pidetään tuloverotuksessa vaihtona. Apporttiomaisuuden 

luovutushintana pidetään tuloverotuksessa apportin käypää arvoa, joka on sama kuin 
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vastikeosakkeiden käypä arvo. Liiketoimintasiirrossa on kuitenkin kyse 

myyntivoiton verotuksesta, sillä apportin tekevä yhtiö on elinkeinotoimintaa 

harjoittava osakeyhtiö. (Verohallinto 2012.) 

Sama periaate pätee kuitenkin verolliseen liiketoimintasiirtoonkin. Omaisuuden 

luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden käypä arvo, mikä on myös 

vastikeosakkeiden hankintameno. Vastikeosakkeiden hankintamenolla ei useinkaan 

ole merkitystä, sillä ne ovat vuoden omistusajan täytyttyä verovapaasti luovutettavia 

käyttöomaisuusosakkeita, mikäli omistusosuus vastaanottavasta yhtiöstä on 

vähintään 10 %:a. Mikäli luovutetun omaisuuden käypä arvo on selvästi 

poistamatonta hankintamenoa korkeampi, johtaa se siirtävän yhtiön kannalta 

epäedulliseen lopputulokseen. Tämä tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että 

poistamattoman hankintamenon ylittävä liikearvo tuloutuu siirtävän yhtiön tuloksi, 

mutta sama liikearvo on verotuksessa vähennyskelpoinen meno vastaanottavalle 

yhtiölle, joka vähennetään sen vaikutusaikana. Tällöin kyse on siis lykkääntymisedun 

menettämisestä. (EVL 6b §, Kukkonen 2004: 460–461, Kukkonen & Walden 2010: 

314–315.) 

Toisaalta, jos apportin käypä hinta on alempi kuin poistamaton hankintameno, voi 

verollisesti toteutettu liiketoimintasiirto olla jopa tavoiteltavaa. Tällöin siirtävälle 

yhtiölle realisoituu verotuksessa tappio. Ymmärtääkseni vastaava, tappion suuruinen 

”badwill-erä” menetetään vastaanottavan yhtiön poistopohjassa. Kuitenkin, tappio 

saadaan vähentää heti siirtävässä yhtiössä, jolloin verohyötyä saadaan konsernitasolla 

aikaistettua. (Kukkonen 2004: 460, Kukkonen & Walden 2010: 314–315.) 

Kun liiketoimintasiirto tehdään uuteen, liiketoimintasiirtoa varten perustettavaan 

yhtiöön, varainsiirtoverosta vapautuminen kuitenkin edellyttää VSVL 43 §:n mukaan 

EVL 52d §:n noudattamista. Olemassa olevaan yhtiöön tehty liiketoimintasiirto ei 

sen sijaan ole varainsiirtoverosta vapaa, täyttipä se EVL 52d §:n edellytykset tai ei. 

Immonen pitää olemassa olevan ja uuden yhtiön erilaista kohtelua 

epäjohdonmukaisena ja arvelee sen olevan seurausta huolimattomasta lain 

säätämisestä, jolloin VSVL 43 §:ään jäi vanha sisältö. (Immonen 2011: 351–352.) 
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5.3.3 Osakevaihto 

Vaihto on veronalainen luovutus, johon EVL 52f § luo vain poikkeuksen. Siten 

osakkeiden vaihto toisiin osakkeisiin aiheuttaa osakkeisiin kertyneen arvonnousun 

verottamisen luovutusvoittona, elleivät EVL 52f §:n edellytykset täyty. 

Luovutettujen osakkeiden veronalaiseksi luovutushinnaksi katsotaan niiden käypä 

arvo. Sama arvo on myös vastaanottavan yhtiön hankintameno. Tämän arvon täytyy 

mielestäni olla myös vastikeosakkeiden uusi hankintameno. (Järvenoja 2007: 215, 

244, 247.) 

EVL 52f §:n merkitys apporttisijoituksen tekevän kohdeyrityksen osakkaiden 

kannalta on pitkälti yhteneväinen, mitä sulautumisen ja jakautumisen osalta on jo 

käsitelty. Osa lopullisesta luovutuksesta aiheutuvasta verosta maksetaan ikään kuin 

etukäteen, mikä voi joskus johtaa jopa verotuksellisesti edullisempaan 

lopputulokseen. Hankittavan yhtiön osakkeenomistajalla voi esimerkiksi olla 

lähitulevaisuudessa saatavia luovutusvoittoja, jolloin hänellä voi olla intressissä 

realisoida luovutustappio ennen luovutusvoittoja. Kuitenkin yleensä luovutusvoiton 

verotuksen lykkääminen on tavoiteltavaa, ellei luovutusvoiton verotuksen tiedetä 

olevan korkeampaa myöhemmän luovutuksen tapahtuessa. Korkeamman 

hankintameno-olettaman säilyminen tai syntyminen vastikeosakkeiden 

omistusaikana puoltaa järjestelyn toteuttamista EVL 52f §:n mukaan, samoin kuin 

mahdolliset tulevat sukupolvenvaihdosluovutukset ja lykkääntymisedusta johtuva 

korkohyöty. 

Kun osakevaihdolla hankittavan yhtiön omistajat ovat yhtiöitä, ja hankittaviin 

osakkeisiin sovelletaan EVL 6b §:ää, ei verollisesta osakevaihdosta aiheudu 

ylimääräisiä tuloveroseuraamuksia. Luovutusvoitto tai -tappio on joka tapauksessa 

verovapaata tuloa tai vähennyskelvoton meno. Siten ylisuuren rahavastikkeen 

käyttäminen tai alle ääntenenemmistön hankkiminen ovat veroteknisesti tasavertaisia 

vaihtoehtoja. Kukkonen ja Walden mainitsevat, että EVL 6b §:n hyväksikäyttäminen 

ilmiselvissä sarjatoimitapauksissa voisi laukaista VML 28 §:n veronkiertosäännöksen 

käyttämisen. Kuitenkaan hankittavan yhtiön osakkaan ei mielestäni voida katsoa 
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saavan mitään veroetua. Vastike olisi verovapaata myös silloin, kun se olisi pelkkää 

rahaa.  (Kukkonen & Walden 2010: 325–326.) 

Varainsiirtoverotuksen kannalta EVL 52f §:n noudattamisella ei ole merkitystä, sillä 

osakevaihto on varainsiirtoveron alainen saanto, jossa osakkeet hankkiva yhtiö 

maksaa veron. Koska pääoman korotuksesta ei peritä varainsiirtoveroa, 

vastikeosakkeista veroa ei ole suoritettava. (Järvenoja 2007: 269.) 

5.4 Käyttöomaisuusosakkeiden myynnin verovapaus 

EVL 6b §:n mukaan yhteisön käyttöomaisuuteen kuuluvan osakkeen luovutushinta 

on verovapaata tuloa ja hankintahinta vähennyskelvoton meno. Edellytyksenä on, 

että omistusosuus yhtiöstä on ollut vähintään 10 %:a vähintään vuoden ajan, 

ajanjaksona, joka on päättynyt korkeintaan vuotta ennen luovutusta. Kiinteistö- ja 

asunto-osakeyhtiöt on rajattu säännöstön ulkopuolelle. Lisäksi ulkopuolelle on rajattu 

sellaiset ulkomaiset yhtiöt, joiden kotimaalla ja Suomella ei ole osingon 

kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä verosopimusta. (EVL 6b §.) 

EVL 6b §:n säännös on tullut voimaan 19.5.2004. Tämä on aiheuttanut 

mielenkiintoisen verosuunnittelumahdollisuuden. Liiketoimintasiirrolla perustetun 

tytäryhtiön myymistä ulkopuoliselle voidaan verrata emoyhtiön vastaavan 

substanssin myyntiin suoralla kaupalla. Verotuksellisesti näitä toimia kohdellaan 

kuitenkin eri tavoin. Tytäryhtiön osakkeet ovat vuoden omistusajan jälkeen 

verovapaasti myytäviä käyttöomaisuusosakkeita, jolloin liiketoimintakokonaisuus 

voidaan myydä käypään hintaan ilman myyntivoiton verotusta yhtiötasolla. Tällöin 

liiketoimintakokonaisuuteen kertyneestä liikearvosta ei makseta myyntivoiton veroa. 

Käypään hintaan toteutetulla suoralla substanssikaupalla sitä vastoin liikearvon 

verotus realisoituu. Siten yhtiön kannalta on verotuksellisesti edullisempaa yhtiöittää 

liiketoiminta ensin, ja myydä tytäryhtiö vuoden omistusajan täytyttyä. (Kukkonen 

2004: 145, 461–462.) 

Mielestäni tilannetta on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena sekä myyjän että 

ostajan kannalta. Koska substanssikaupassa liikearvo jää ostajan poistopohjaan, saa 
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ostaja poistojen muodossa saman verohyödyn, minkä myyjä menettää 

myyntivoittona, edellyttäen että ostajayhtiö tuottaa voittoa. Siten verottajan 

fiskaalisten etujen ei mielestäni voida katsoa vaarantuvan. Rationaalisten osapuolten 

ollessa kaupan osapuolina, ostaja on valmis maksamaan substanssikaupassa 

osakekauppaa enemmän, jolloin kauppahinnan lisäys kattaa myyjän myyntivoitosta 

maksaman veron. 

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan luovutusvoiton taustalla on ketjuverotuksen 

välttäminen. Nykyisessä järjestelmässä luovutusvoitto ja osinko tulevat 

verotettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun se maksetaan osinkona tai luovutusvoittona 

henkilöosakkaalle. Aiemmin osinkojen ketjuverotus oli huomioitu yhteisöveron 

hyvitysjärjestelmällä. Hyvitysjärjestelmästä luopumisen yhteydessä tuli ratkaista, 

miten osinkojen ketjuverotus jatkossa poistettaisiin. Hallituksen esityksen mukaan 

kyse ei kuitenkaan ollut enää pelkästään osinkojen ketjuverotuksen poistamisesta, 

vaan samalla tarkasteluun tuli ottaa luovutusvoittojen verotus. Systematiikan 

taustalla on se, että luovutusvoitto ja osinko ovat vaihtoehtoisia tapoja jakaa 

tytäryhtiön voittoa emoyhtiölle. Siten näitä tapoja tulisi kohdella samalla tavoin. 

Koska käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapaus otettiin käyttöön monissa 

EU-maissa, mm. Ruotsissa heinäkuussa 2003 ja Norjassa maaliskuussa 2004, oli 

Suomikin pakotettu muuttamaan omaa verotustaan vastaamaan verokilpailuun. 

Muuten Suomesta olisi voinut tulla vähennyskelpoisten luovutustappioiden 

kotiutusmaa. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapauden taustalla 

voidaan siis katsoa olevan kaksi pääsyytä; luovutusvoittojen ja osingon verokohtelun 

rinnastaminen ja kansainvälinen kehitys. (HE 92/2004: 28–29, Kukkonen 2004: 144–

146.) 

Käyttöomaisuusosakkeiden myynnin verovapaus ei kuitenkaan ole aivan 

ongelmatonta. Yleisten verotusperiaatteiden mukaan veronmaksun tulisi olla 

sidoksissa veronmaksukykyyn, jota luovutusvoitto lisää ja luovutustappio vähentää. 

Kukkonen myös mainitsee eräänä verosuunnittelumahdollisuutena myytävän 

liiketoiminnan siirtämisen tytäryhtiöön. Tytäryhtiön verovapaan myynnin jälkeen 

emoyhtiö toimisi ”säästölippaana”, josta osakkaat voisivat nostaa verovapaata 

osinkoa 60 000 euroa vuodessa, kunhan osingot ovat maksimissaan 9 % yhtiön 
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nettovarallisuudesta. Tällöin myyntivoitto muodostuisi täysin verovapaaksi aina 

osakkaalle saakka. Mielestäni ongelma kuitenkin johtui ennemminkin verovapaan 

osingon korkeasta prosenttirajasta. Toisaalta myyntivoiton nostaminen verovapaana 

osinkona oli myös hidasta. Tilanne muuttui vuoden 2014 alusta alkaen, kun 

pienimmätkin osingot säädettiin 25 %:sti veronalaisiksi, jolloin osinkoihin kohdistuu 

aina vähintään 7,5 %:n verorasitus. (Kukkonen 2004: 148, TVL 33b §, Verohallinto 

2013.) 

5.5 Tappioiden siirtyminen 

5.5.1 Omistajanvaihdos 

Voittoa tuottavalla yrityksellä voisi olla intressejä hankkia tappioita tuottaneen 

yrityksen osakekanta vain vähentääkseen sen tappiot omasta voitostaan ja täten 

välttämään yhteisöveroa. Jottei tappioista syntyisi kauppatavaraa, tappioiden ja 

veroylijäämien käyttöoikeutta yrityksen omistajanvaihdoksissa on haluttu rajoittaa. 

Koska tappioiden vähennysoikeutta omistajanvaihdoksissa on rajoitettu, on sama 

rajoitus luonnollisesti ulotettava koskemaan myös yritysjärjestelyjä. (Järvenoja 2007: 

351–355.) 

Tappioiden käyttöoikeus menetetään, jos tappiovuonna tai sitä seuraavina vuosina yli 

puolet yhtiön osakekannasta on vaihtanut omistajaa. Mikäli vähintään 20 %:a yhtiön 

osakekannasta omistavassa yhteisössä on tapahtunut vastaavanlainen 

omistajanvaihdos, katsotaan kyseisten osakkeiden vaihtaneen omistajaa. TVL 122.2 

§:ssä on pörssiyhtiöitä koskeva poikkeus. Sen mukaan omistajanvaihdos on 

tapahtunut vain, jos yli puolet muista kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevista 

osakkeista on vaihtanut omistajaa. (Järvenoja 2007: 354.) 

Järvenojan (2007: 352) mielestä säännösten jäykkä sanamuoto ja sanamuodon 

mukainen tulkinta oikeus- ja verotuskäytännössä on omiaan lukittamaan 

yritysrakenteita. Tämän voidaan katsoa haittaavan yrityksiä dynaamisessa 

maailmassa, jossa yritysrakenteita pyritään muokkaamaan tehokkaammaksi ja 

tarkoituksenmukaisemmaksi. Vaihtoehtoiseksi lähestymistavaksi hän esittää mallia, 
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jossa tappioiden vähennysoikeus siirtyisi omistajanvaihdoksesta huolimatta, mikäli 

toimintaa jatkettaisiin samanlaisena. Tappioiden siirtyminen evättäisiin ainoastaan 

niissä tapauksissa, missä järjestelyn tarkoituksena olisi selvästi tappioiden 

vähennysoikeuksien siirtyminen ilman liiketaloudellista perustetta. Hän myös 

hyväksyisi tappioiden siirtymisen konsernin sisäisissä järjestelyissä, joissa ei voida 

katsoa olevan minkäänlaista veroedun tavoittelua. Bäck, Karsio, Markula ja Palmu 

(2009: 155) puolestaan esittävät mallia, jossa tappioiden käyttöoikeus pääsääntöisesti 

säilyisi omistajanvaihdoksesta huolimatta ja käyttöoikeuden menettäminen 

muodostuisi poikkeukseksi niitä tilanteista varten, joissa tappiot ovat selvästi kaupan 

kohteena. 

TVL 122.1 §:n sanamuoto aiheuttaa tulkintaongelman omistajanvaihdoksen suhteen. 

Tappioiden vähennysoikeus menetetään, mikäli ”tappiovuoden aikana tai sen 

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

testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä vaihtunut”. Tämän 

voi tulkita kahdella tavalla. Oletetaan, että vuosilta 2005–2010 on vahvistettu tappio. 

30 %:a osakkeista vaihtaa omistajaa vuonna 2009. Myös vuonna 2010 tapahtuu 

vastaava 30 %:n omistajanvaihdos. Ensimmäisen tulkinnan mukaan vuoden 2009 

tappiot olisivat vähennyskelpoisia, sillä vuonna 2009 yli puolet osakkeista ei ole 

vaihtanut omistajaa. Myöskään seuraavina vuosina yli puolet osakkeista ole 

vaihtanut omistajaa, sillä ainoastaan 30 %:a on vaihtanut omistajaa vuonna 2010. 

Toisen tulkinnan mukaan vuoden 2009 tappion vähennysoikeus olisi menetetty, sillä 

tappiovuonna 2009 tai sen jälkeen yhteen laskien yli puolet (60 %:a) osakkeista on 

vaihtanut omistajaa. Järvenoja (2007: 359–360) pitää jälkimmäistä tulkintaa lain 

tarkoituksen mukaisena. 

Toisaalta on myös huomioitava, lasketaanko osakkeiden omistajanvaihdoksia 

juoksevasti vai vertailemalla tilikauden alun ja lopun tilannetta. KVL:n 

ennakkoratkaisussa 1997/159 osakekanta oli jaettu sataan osakkeeseen. Henkilö AA 

lahjoitti omistamistaan 50:stä osakkeesta 20 lapsilleen, jolloin 20 %:a osakkeista 

vaihtoi omistajaa. Myöhemmin saman tilikauden aikana hän hankki muiden 

vähemmistöosakkaiden omistamat 50 osaketta, jolloin 50 %:a osakkeista vaihtoi 

omistajaa ja AA:n omistusosuus nousi 80 %:iin. KVL päätyi juoksevan laskennan 
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kannalle, jolloin enemmistö osakkeista oli sen mukaan vaihtanut omistajaa. Tämä 

siitäkin huolimatta, että AA omisti 50 %:a osakkeista tilikauden alussa ja enemmän 

kuin 50 %:a lopussa. Vain tilikauden alkua ja loppua tarkastelemalla voitaisiin 

todeta, että puolet koko osakekannasta on säilynyt koko tilikauden ajan AA:lla ja yli 

puolet ei olisi voinut siten vaihtaa omistajaa. Tässä tapauksessa tappioiden 

käyttöoikeus olisi säilynyt, jos luovutukset olisi tehty toisessa järjestyksessä. 

(Järvenoja 2007: 357–358.) 

Kolmantena tulkintaongelmana voidaan pitää useampikertaisia luovutuksia. Toisin 

sanoen, pitäisikö saman osakkeen lukuisat omistajanvaihdokset ottaa laskennassa 

huomioon yhden vai useampia kertoja. Esimerkiksi sama 20 %:a osakkeista voisi 

vaihtaa omistajaa useita kertoja tilikauden aikana, jolloin jo kolmen 

omistajanvaihdoksen jälkeen voitaisiin katsoa 60 %:n vaihtaneen omistajaa. 

Järvenoja (2007: 358–359) pitää selvänä, että tällaiset luovutukset tulisi ottaa vain 

kertaalleen huomioon. Hänen mukaansa lainsäädännöllä pyritään ehkäisemään 

määräysvallan siirtymisestä johtuvia perusteettomia veroetuja, josta tällaisessa 

tapauksessa ei ole kysymys. 

5.5.2 Veroviraston käyttölupa 

Omistajanvaihdoksesta huolimatta yhtiö voi hakea verovirastolta lupaa 

käyttämättömien tappioiden vähentämiseen, joko ennen omistajanvaihdosta tai sen 

jälkeen. TVL 122.3 §:n mukaan vähennysoikeuden antaminen edellyttää erityisiä 

syitä, jotka ovat yhtiön toiminnan jatkamisen kannalta tarpeen. Erityisinä syinä on 

käytännössä pidetty mm. sukupolvenvaihdosta, yhtiön myyntiä työntekijöille, 

valmiin toimimattoman yhtiön ostoa, konsernin sisäisiä liiketaloudellisin perustein 

tehtyjä järjestelyjä, saneerauksesta johtuvaa omistajanvaihdosta, toiminnan 

jatkumisen alueellista tai kansantaloudellista työllisyysvaikutusta, pörssiyhtiön 

omistajanvaihdosta, toiminnan laajentamista yritysostoin sekä pörssiin listautumiseen 

liittyviä järjestelyitä. Immosen mukaan myös osakevaihto on yleensä hyväksyttävä 

erityinen syy. Toiminnan on myös jatkuttava. Tappioiden käyttölupa ei sido 

verottajaa, vaan myöhemmin tapahtuva toiminnan lopettaminen tai olennainen 

toiminnan luonteen muuttuminen voi johtaa käyttöoikeuden huomiotta ottamiseen. 
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KHO:n tapauksessa 1998:20 poikkeusluvan saanut varastokalusteiden ja metallialan 

tuotteiden valmistusta harjoittanut yhtiö menetti aiemmin saamansa oikeuden 

tappioiden vähentämiseen, kun se oli siirtänyt tuotannollisen toiminnan toiselle 

konserniyhtiölle ja toiminut itse vain kiinteistön vuokraajana. (Immonen 2011: 375, 

Järvenoja 2007: 369–376.) 

Yritysjärjestelyjen kannalta oleellista on, että olemassa oleva käyttölupa menetetään 

Järvenojan mukaan myöhemmissä sulautumisissa ja jakautumisissa, mikäli 

veroattribuutteja ei ole ehditty siihen mennessä hyödyntää. Tästä on esimerkkinä 

myös KHO:n ratkaisu 2003:23, jossa sulautuvan yhtiön käyttöluvan alaiset tappiot 

menetettiin sulautumisen yhteydessä. TVL 123 §:ssä ei ole myöskään säännöstä, 

jonka mukaan yhtiö saisi yleisseuraannon perusteella oikeuden hakea verovirastolta 

käyttölupaa aiemmassa omistajanvaihdoksessa menetettyjen tappioiden 

vähentämiseen sillä perusteella, että sulautuvalla tai jakautuvalla yhtiöllä se oikeus 

olisi ollut. (Järvenoja 2007: 378, 388–389, 393–394, 397–398.) 

5.5.3 Sulautuminen 

Sulautuvan yhtiön tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle, jos vastaanottava yhtiö, 

sen osakkaat tai molemmat yhdessä ovat omistaneet enemmistön sulautuvan yhtiön 

osakkeista tappiovuoden alusta lukien. Osakkeiden tuottamalla äänimäärällä ei ole 

merkitystä. Mikäli sulautuvalla yhtiöllä kuitenkin on veroviraston käyttöluvalla 

vähennettäviä tappioita, ne menetetään sulautumisen yhteydessä. Sulautuvan yhtiön 

tappioiden säilymiseksi ei myöskään voida hakea poikkeuslupaa sulautumisen 

yhteydessä, vaan ne siirtyvät tai ovat siirtymättä edellä mainittujen säännösten 

mukaisesti. (Bäck ym. 2009: 147, Järvenoja 2007: 376, 378.) 

Sen sijaan on epäselvää, edellyttääkö tappioiden siirtyminen sulautuvasta yhtiöstä 

vastaanottavaan yhtiöön EVL 52a §:n edellytysten täyttymistä, vai riittääkö, että 

sulautuminen on OYL:n mukainen. Järvenoja (2007: 113, 402) puoltaa kantaa, jonka 

mukaan tappioiden siirtyminen edellyttää EVL 52a §:n kriteerien täyttymistä. Koska 

tappiot eivät siirry purkautumisessa osakkeenomistajille, olisi hänen mielestään 
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johdonmukaista, etteivät ne siirtyisi purkautumisena verotettavassa 

sulautumisessakaan. Kuitenkin toisenlaistakin näkökantaa on esitetty. 

Koska tavallisessa sulautumisessa vastaanottava yhtiö ei omista sulautuvan yhtiön 

osakkeita, ei sulautuvan yhtiön tappioita voida hyödyntää sulautumisen jälkeen. 

Myös vastaanottava yhtiö voi menettää omien tappioidensa käyttöoikeuden, jos 

sulautuvan yhtiön osakkaat saavat vastikkeena osake-enemmistön vastaanottavasta 

yhtiöstä, jolloin voidaan ajatella sulautuvan yhtiön olevan yhtiöistä arvokkaampi. 

Tällaisessa tilanteessa tulisikin miettiä, kumpi yhtiöistä on vastaanottava ja kumpi 

sulautuva yhtiö. Vastaanottavassa yhtiössä voi olla myös aiempia tappionjälkeisiä 

omistajanvaihdoksia, jotka yhdessä sulautumisesta johtuvan osakeannin kanssa 

johtavat omistajanvaihdokseen. Kuitenkin vastaanottavan yhtiön sulautumisesta 

johtuvan tai muun myöhemmän omistajanvaihdoksen perusteella voidaan hakea 

poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen. (Immonen 2011: 242–244, Järvenoja 2007: 

374, 383.) 

Tytäryhtiösulautumisessa vastaanottava emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön 

osakkeet. Mikäli se on omistanut vähintään puolet niistä jo tappiovuoden alusta 

lukien, siirtyvät veroattribuutit emoyhtiölle. Niitä kohdellaan kuten emoyhtiön 

omiakin tappioita, tytäryhtiön tappiot tavallaan sulautuvat emoyhtiön tappioon. Tämä 

ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa, sillä tapauksessa KHO 24.10.1991 taltio 3772 

tytäryhtiön tappiot siirtyivät kyllä sen kokonaan omistamalle emoyhtiölle, mutta 

emoyhtiön yhdistyttyä myöhemmin kahden muun yhtiön kanssa, vain emoyhtiön 

omassa toiminnassa syntyneet tappiot siirtyivät edelleen. Sulautuminen ei myöskään 

pidennä siirtyneiden tappioiden käyttöaikaa ja myöhemmässä omistajanvaihdoksessa 

ne menetetään kuten emoyhtiön omatkin tappiot. Tytäryhtiöltä periytyneille 

tappioille voidaan kuitenkin hakea poikkeuslupaa kuten emoyhtiön omillekin 

tappioille, jos emoyhtiössä myöhemmin tapahtuu omistajanvaihdos. (Hellberg 2013: 

133, Immonen 2011: 242, Järvenoja 2007: 376–381.) 

Sisaryhtiö- ja sekasulautumisessa pätevät samat lainalaisuudet. Jotta sulautuvan 

yhtiön tappiot voidaan käyttää hyväksi, vähintään puolet sen osakkeista tulisi ollut 

olla vastaanottavan yhtiön tai sen osakkaiden hallussa tappiovuoden alusta lukien. 



63 

 

 

Siten puhtaassa sisaryhtiösulautumisessa tappiot säilyisivät. Tappioiden siirtyminen 

sekasulautumisessa voi aiheuttaa mielenkiintoisia tulkintatilanteita. Sulautuvan 

yhtiön osakas A voisi olla omistanut sulautuvan yhtiön osakkeista 60 % yhtiön 

perustamisesta alkaen. Jos A hankkisi juuri ennen sulautumista yhden osakkeen 

vastaanottavasta yhtiöstä, syntyisi tilanne, jossa vastaanottavan yhtiön osakkaat 

yhdessä, A mukaan lukien, olisivat omistaneet enemmistön sulautuvasta yhtiöstä 

tappion syntymisestä alkaen. Järvenoja kuitenkin pitää säännöstön tarkoituksen 

huomioon ottaen luontevana, että osakkuuden vastaanottavassa yhtiössä olisi tullut 

alkaa ennen veroattribuutin syntyä. Julkaistua KHO:n tai KVL:n ratkaisua asiasta ei 

kuitenkaan ole. Myös KHO:n ratkaisussa 1982 T 4452 sisaryhtiösulautumisessa 

aiemmin konsernin sisäisissä omistajanvaihdoksissa menetetty tappio on herännyt 

uudelleen henkiin. (Järvenoja 2007: 382–384.) 

Kombinaatiosulautumisessa sulautuvien yhtiöiden tappiot siirtyvät perustettavalle 

vastaanottavalle yhtiölle, jos vastaanottavan yhtiön osakkaat yhdessä ovat omistaneet 

yli puolet sulautuvien yhtiöiden osakkeista tappiovuoden alusta lukien. 

Merkityksetöntä on, kuinka suuren osuuden vastaanottavasta yhtiöstä kukin osakas 

saa. Tässä mielessä kombinaatiosulautumisen on mielestäni erittäin käyttökelpoinen 

sulautumistapa yhdistää veroattribuutteja omaavia yhtiöitä toisiinsa. Esimerkkinä 

mainittakoon tilanne, jossa neljä käyttämättömiä tappioita omaavaa yhtiötä sulautuu 

viidenteen käyttämättömiä tappioita omaavaan yhtiöön tavallisella sulautumisella. 

Tällöin menetetään kaikkien yhtiöiden oikeus tappioiden vähentämiseen, jos 

vastaanottava yhtiö ei ole omistanut sulautuvia yhtiöitä ennen fuusiota ja sulautuvien 

yhtiöiden osakkaat yhdessä saavat enemmistön vastaanottavan yhtiön osakkeista. 

Mikäli sama tilanne olisi toteutettu kombinaatiofuusiona, jossa kaikki viisi yhtiötä 

sulautuvat uuteen perustettavaan yhtiöön, kaikkien yhtiöiden tappiot olisivat 

säilyneet. Koska kombinaatiosulautumista pidetään yleisseuraantona, sulautuvan 

yhtiön tytäryhtiössä ei katsota tapahtuvan välillistä omistajanvaihdosta, vaikka 

emoyhtiön osakkaat saisivat alle puolet uuden vastaanottavan yhtiön osakkeista. 

Täten tytäryhtiö voi vähentää käyttämättömiä tappioitaan sulautumisen jälkeenkin, 

mutta menettää ne, jos tytäryhtiö myöhemmin sulautetaan uuteen emoyhtiöönsä. 

(Järvenoja 2007: 384–387.) 
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Puhtaassa vastavirtasulautumisessa eli emoyhtiön sulautuessa kokonaan 

omistamaansa tytäryhtiöön, omistajanvaihdos katsotaan tapahtuvan ja tappioiden 

käyttöoikeus menetetään, kuten KHO:2004:59:ssä todettiin. Monimutkaisemmissa 

omistussuhteissa tytäryhtiöllä voi olla emoyhtiön lisäksi muitakin omistajia. Tällöin 

voi tulla tilanteita, joissa vastaanottavan tytäryhtiön osakkeenomistajat yhdessä ovat 

omistaneet enemmistön sulautuvan emoyhtiön osakekannasta tappiovuoden alusta 

lukien ja näin tappioiden käyttöoikeus säilyy. Esimerkiksi emoyhtiön kokonaan 

omistama ”emojen emo” voisi omistaa suoraan yhden tytäryhtiön osakkeen jo ajalta 

ennen emoyhtiön tappiota, jolloin vastaanottavan tytäryhtiön osakkeenomistajat 

yhdessä omistaisivat kokonaan sulautuvan emoyhtiön osakekannan tappiovuoden 

alusta lukien. Tässä mielessä yritysrakenteen monimutkaistamisesta voisi olla 

huomattava veroetu, mikä toisaalta ei liene lainsäätäjän tavoite. (Järvenoja 2007: 

387–388.) 

5.5.4 Jakautuminen 

Jakautumisessa, olipa kyseessä kokonais- tai osittaisjakautuminen, käyttämättömät 

tappiot siirtyvät vastaanottaville yhtiöille ja niiden käyttöaika pysyy 

muuttumattomana. Luonnollisesti jakautuvassa yhtiössä ei ole tällöin saanut tapahtua 

omistajanvaihdosta tappion syntymisvuoden alusta alkaen. EVL 52c §:n mukaisesti 

toteutetussa jakautumisessa tappioiden käyttöoikeutta ei voida menettää, mutta 

veroviraston käyttöluvanalaiset tappiot menetetään. TVL 123.1 §:n mukaan tappiot 

tulisi ensisijaisesti pyrkiä siirtämään sille vastaanottavalle yhtiöille, johon tappion 

aiheuttanut toiminta siirtyy. Ne tappiot, joita ei voida kohdistaa millekään siirtyvälle 

toiminnalle, jaetaan vastaanottavien yhtiöiden kesken niille siirtyvien 

nettovarallisuuksien suhteessa. Myös tulolähdejako on otettava huomioon. Kunkin 

tulolähteen tappiot siirtyvät niihin yhtiöihin, jolla jakautumisen jälkeen on vastaava 

tulolähde. (Järvenoja 2007: 390–393.) 

Koska jakaantuminen katsotaan yleisseuraannoksi, myöskään jakautuvan yhtiön 

tytäryhtiössä ei katsota tapahtuvan omistajanvaihdosta. Tappiot säilyvät 

vähennyskelpoisina tytäryhtiön sulautuessa myöhemmin emoyhtiöönsä. (Järvenoja 

2007: 394.) 
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Myös jakautumisen osalta on epäselvää, edellyttääkö tappioiden siirtyminen EVL 

52c §:n edellytysten täyttymistä. Tätä on käsitelty aiemmin sulautumisen yhteydessä. 

Järvenojan mukaan oikeuskirjallisuus puoltaa kantaa, jonka mukaan EVL 52c §:n 

edellytysten olisi täytyttävä. (Järvenoja 2007: 402.) 

5.5.5 Liiketoimintasiirto 

Liiketoimintasiirrossa siirtävän yhtiön omistus pysyy ennallaan. Tappiot eivät siirry 

uuteen perustettavaan tai jo toimivaan yhtiöön, vaan ne säilyvät siirtävässä, edelleen 

toimimaan jäävässä yhtiössä. Sen sijaan vastaanottavassa yhtiössä voi tapahtua 

omistajanvaihdos. Siirtävän yhtiön perustamaan uuteen tytäryhtiöön tehtävässä 

liiketoimintasiirrossa näin ei voi käydä, mutta toimivaan yhtiöön tehtävässä siirrossa 

tämä on mahdollista. Vastaanottavalle yhtiölle kyse on suunnatusta osakeannista, 

jossa osakepääomaa korotetaan apporttiomaisuudella. Mikäli uudelle osakkaalle 

vastikkeena annettujen osakkeiden määrä ylittää ennen siirtoa vallinneen 

osakemäärän tai osakeomistus muutoin muuttuu niin, että omistajanvaihdoksen 

katsotaan tapahtuneen, tappioiden käyttöoikeus menetetään. (Järvenoja 2007: 399–

400.) 

Liiketoimintasiirto sisaryhtiöiden välillä johtaa myös tappioiden menetykseen 

vastaanottavassa yhtiössä, jos yhtiössä tapahtuu mainittu omistajanvaihdos 

(Järvenoja 2007: 400). Mielestäni on mielenkiintoista ja epäoikeudenmukaistakin, 

että vastaavassa tilanteessa sisaryhtiöiden sulautuminen ei johtaisi tappioiden 

menettämiseen, sillä vastaanottava yhtiö ja sen ainoa osakas emoyhtiö yhdessä 

olisivat omistaneet sulautuvan yhtiön osakkeet. 

Siirrettävään liiketoimintakokonaisuuteen voi siirtyä tappioita omaavan tytäryhtiön 

osakkeita, jolloin niiden omistaja vaihtuu. Liiketoimintasiirto voi laukaista myös 

välillisen omistajanvaihdoksen, kun siirtoon sisältyy yhtiö, joka omistaa tappiollisen 

yhtiön osakkeita. Liiketoimintasiirrosta johtuvat omistajanvaihdokset kuitenkin 

mahdollistavat yleensä veroviraston poikkeusluvan saamisen, sillä kyseessä on 

liiketoiminnan uudelleenjärjestely. (Immonen 2011: 350.) 
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5.5.6 Osakevaihto 

Ostajayhtiön hankkiessa osakevaihdolla toisen yhtiön osakekannan tai vähintään 

ääntenenemmistön siitä, se joutuu antamaan vastikkeena uusia liikkeelle laskemiaan 

tai jo omistamiaan osakkeita. Mikäli osakkeita joudutaan luovuttamaan hankittavan 

yhtiön osakkeenomistajille niin paljon, että tämä määrä ylittää alkuperäisten 

omistajien osakemäärän, tapahtuu omistajanvaihdos ja ostajayhtiön käyttämättömät 

tappiot menetetään. Mikäli vastikeosakkeet eivät ylitä puolta koko osakemäärästä, ne 

eivät aiheuta omistajanmuutosta ja tappiot säilyvät. Kuitenkin on huomioitava, että 

tappion jälkeisinä vuosina voi olla tapahtunut aiempia omistajanvaihdoksia, jotka 

yhdessä osakevaihdossa tapahtuneen omistajanvaihdoksen kanssa kumulatiivisesti 

johtaisivat omistajanvaihdokseen ja tappioiden menettämiseen. (Järvenoja 2007: 

359–360, 400–401.) 

Hankittavassa yhtiössä ei välttämättä tarvitse tapahtua omistajanvaihdosta, jos 

hankkiva yhtiö hankkii moniääniosakkeita ja saa näin ääntenenemmistön saamatta 

osake-enemmistöä. Tällöin tappioiden käyttöoikeuden on säilyttävä, mikäli tappion 

jälkeen ei ole tapahtunut aiempia omistusmuutoksia. Mielenkiintoisempi on tilanne, 

jossa hankittavana on osake-enemmistö. Osakevaihtoa koskevissa säännöksissä, 

kuten tuloverolaissakaan, ei säädetä mitään tappioiden säilymisestä osakevaihdossa. 

Järvenojakaan ei anna suoraa vastausta. Hänen mukaansa oikeuskirjallisuus ja 

tuloverolain sanamuodon mukainen tulkinta tukee ajatusta, että tappiot menetetään, 

koska omistajanvaihdos tapahtuu. Toisaalta hän pitää tappioiden menettämistä EVL 

52f §:n ja yritysjärjestelydirektiivin vastaisena, sillä sitä voidaan pitää 

tuloveroseuraamuksena, mitä kyseisillä säädöksillä on nimenomaan pyritty 

välttämään. Tätä epäkohtaa on esitetty korjattavaksi muuttamalla tuloverolakia niin, 

ettei osakevaihtoa pidettäisi omistajanvaihdoksena. (Järvenoja 2007: 400–401.) 

Mielestäni osakevaihdolla hankittavan yhtiön tappioiden menettäminen 

omistajanvaihdoksessa vastaa tilannetta, missä hankittava yhtiö sulautetaan 

tavallisella sulautumisella. Molemmissa tilanteissa hankittava yhtiö menettää 

tappionsa samalla tavalla. Erona on vain, jatketaanko toimintaa konsernina vai 

yhtenä yhtiönä. Tässä mielessä tappioiden menettäminen myös osakevaihdon 
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kohdalla olisi linjassa sulautumista koskevien säännösten kanssa eikä asettaisi eri 

yritysjärjestelytoimia eriarvoiseen asemaan. Erityissäännös tappioiden säilymisestä 

osakevaihdossa voisi luoda esimerkiksi keinottelutilanteen, jossa ensin suoritettaisiin 

osakevaihto, missä hankittavan yhtiön tappiot säilyisivät. Tämän jälkeen hankittu 

yhtiö sulautettaisiin emoyhtiöönsä tytäryhtiösulautumisella, jolloin emoyhtiön 

osakkaat yhdessä olisivat omistaneet kaikki tappioyhtiön osakkeet ja tappio siirtyisi 

edelleen emoyhtiölle. 

Toisaalta osakevaihtoa yleensä pidetään tappion säilyttävänä hyväksyttävänä 

erityisenä syynä, jolloin veroviraston poikkeuslupa tappion vähentämiseen saadaan ja 

tappion tuhoutuminen voidaan välttää (Immonen 2011: 375). Tässä mielessä verotus 

on mielestäni epäjohdonmukaista, sillä se suosii yritysten yhdistämistä 

osakevaihdolla verrattuna sulautumiseen. Koska poikkeuslupa ei periydy 

myöhempään sulautumiseen, se myös kannustaa yhtiötä jatkamaan toimintaa 

konsernina, kunnes tappiot on hyödynnetty. 

5.6 Konserniavustus 

Konserniavustuksen tarkoituksena on tasata konserniyhtiöiden tulosta, jotta 

konsernina toimiminen ei olisi yhtenä yhtiönä toimimista epäedullisempaa. 

Voitollinen konserniyhtiö voi antaa tappiolliselle konserniyhtiölle tulosvaikutteisen 

konserniavustuksen ja näin minimoi yhteisöveron maksamista konsernitasolla. 

Samalla vältetään tai pienennetään vahvistetun tappion muodostumista toisessa 

konserniyhtiössä. Annettavan konserniavustuksen määrä on rajoitettu 

elinkeinotoiminnan tulokseen ennen avustusta, eli avustuksen takia muutoin 

voitolliselle yhtiölle ei vahvisteta tappiota. Konserniavustus on antajalleen 

elinkeinotoiminnan tulosta vähennettävä erä ja saajalleen elinkeinoveron alaista 

tuloa. Tästä syystä se on mahdollinen vain elinkeinotoimintaa harjoittavien yhtiöiden 

kesken, joskin KHO on ymmärtänyt konserniavustuksen tulontasausluonteen 

sallimalla avustuksen, vaikka elinkeinotoimintaa olisi harjoitettu vain yhtenä päivänä 

verovuoden aikana. Toistaiseksi konserniavustus on mahdollinen vain kotimaisten 

yhtiöiden kesken, mikä kansainvälisissä konserneissa voi mielestäni aiheuttaa 

tilanteen, jossa konsernina toimiminen on yhtenä yhtiönä toimimista 
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epäedullisempaa. KonsAvL luettelee edellytykset konserniavustuksen antamiselle ja 

laissa on mm. rajattu talletuspankit ja luotto-, vakuutus- ja eläkelaitokset 

konserniavustusjärjestelmän ulkopuolelle. (Järvenoja 2007: 408–415, KonsAvL.) 

Konserniavustus edellyttää konsernisuhdetta antajan ja saajan välillä. Emoyhtiö voi 

antaa avustuksen vähintään 90 %:sti omistamalleen tytäryhtiölle. Riittävää on myös, 

että emoyhtiö omistaa yhdessä 90 %:sti omistetun tytäryhtiön kanssa vähintään 90 

%:a tytäryhtiön osakkeista. Tytäryhtiö voi myös antaa konserniavustuksen 

vastaavasti määritellylle emoyhtiölleen taikka emoyhtiönsä omistamalle toiselle 

tytäryhtiölle (sisaryhtiö). Konsernisuhteen on täytynyt kestää antajan ja saajan välillä 

koko verovuoden eli molempien yhtiöiden verovuoteen sisältyvän tilikauden alusta 

lukien. Mikäli jommallakummalla yhtiöllä verovuoteen sisältyy kaksi tilikautta, on 

konsernisuhteen vallittava jo ensimmäisen tilikauden alusta lukien, jolloin tilikaudet 

ovat saaneet alkaa eri ajankohtina. Antajan ja saajan tilikausien on kuitenkin 

päätyttävä samanaikaisesti, ellei kirjanpitolautakunta ole myöntänyt poikkeuslupaa. 

(Järvenoja 2007: 408–415, KonsAvL.) 

Yritysjärjestelyiden ja konserniavustuksen välinen problematiikka liittyy lähinnä 

siihen, voidaanko konserniavustus antaa yritysjärjestelystä johtuen. Kysymys voi olla 

siitä, päättyvätkö tilikaudet samanaikaisesti. Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa 

kaksi yhtiötä sulautuu kesken tilikauden. Sulautuva yhtiö omistaa tytäryhtiön, joka 

haluaisi antaa konserniavustuksen emoyhtiölleen. Kaikilla kolmella yhtiöllä oli alun 

perin sama tilikausi, mutta sulautumisesta johtuen emoyhtiön tilikausi päättyy kesken 

tytäryhtiön tilikauden, ja avustus ei ole mahdollinen. Mikäli sulautuminen olisi pantu 

täytäntöön eli sulautuminen merkitty kaupparekisteriin tilikauden viimeisenä 

päivänä, olisivat tilikaudet päättyneet samana päivänä ja konserniavustus hyväksytty, 

kuten KVL:n julkaisematon tapaus 1994/278 osoittaa. (Järvenoja 2007: 415–417.) 

Toinen huomioitava seikka on, onko konsernisuhde kestänyt koko tilikauden. Kun 

konsernin tytäryhtiöön sulautuvan ulkopuolisen osakeyhtiön osakkeenomistajat 

saavat vastikkeeksi osakkeita niin, että emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöstä putoaa 

alle 90 %:n, ei konsernisuhde ole kestänyt koko tilikautta. Sisaryhtiöt voivat 

kuitenkin antaa toisilleen konserniavustuksen, vaikka niiden yhteinen emoyhtiö 
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sulautuu toiseen yhtiöön tilikauden aikana, sillä tytäryhtiöiden kannalta kyse ei ole 

konsernirakenteen muuttumisesta sulautumisen yleisseuraantoluonteen perusteella. 

(Järvenoja 2007: 415–417.) 

Jakautumisen ei yleensä katsota katkaisevan konsernisuhdetta, vaan jakautuneen 

yhtiön ja sille siirtyneen tytäryhtiön välillä voidaan konserniavustus antaa jo 

jakautumistilikaudella. Kuitenkin KVL:n ennakkoratkaisussa 1999/43 katsottiin, ettei 

tytäryhtiö voinut antaa konserniavustusta kesken tilikauden jakautuvalle 

emoyhtiölleen, sillä konsernisuhde ei ollut kestänyt koko tilikautta ja tilikaudet 

päättyivät eri aikaan. Itse tulkitsen Järvenojan esimerkkejä siten, että emoyhtiön 

jakautuessa kesken tilikauden, tytär- ja emoyhtiön välinen konserniavustus on 

mahdollinen jakautumisen jälkeen. Lisäksi se olisi mahdollinen myös ennen 

jakautumista, mikäli jakautuminen on merkitty tilikauden viimeiselle päivälle. Mikäli 

jakautumisen yhteydessä jakautuvan yhtiön tytäryhtiö siirtyy jo ennestään toimivaan 

yhtiöön, ei konsernisuhde ole kestänyt koko verovuotta. (Järvenoja 2007: 417–419.) 

Oikeuskäytännössä on sallittu liiketoimintasiirrossa kesken tilikaudenkin perustetun 

tai jo aiemmin omistetun tytäryhtiön ja emoyhtiön välinen konserniavustus. Mikäli 

liiketoimintasiirto tehdään kesken tilikauden yhtiöön, josta tulee vasta siirron 

yhteydessä konserniyhtiö, ei avustus ole mahdollinen vielä tällä tilikaudella. 

Luonnollisesti konserniavustus ei ole lainkaan mahdollinen, jos liiketoimintasiirrolla 

ei saavuteta vähintään 90 %:n osuutta. (Järvenoja 2007: 419–420.) 

Kun yhtiö hankkii toisen yhtiön osakevaihdolla, tarkoitetaan sillä ääntenenemmistön 

siirtymistä hankkivalle yhtiölle. Jotta konserniavustus tulee kysymykseen, tulee 

yhtiön myös omistaa 90 %:a osakkeista. Mikäli järjestely tapahtuu kesken tilikauden, 

ei konsernisuhde ole kestänyt koko verovuotta ja konserniavustus on siten 

mahdollinen vasta seuraavana verovuonna. KHO ei myöskään hyväksynyt 

konserniavustusta tapauksessa 1995 B 509, kun osakekauppa oli tehty tilikauden 

ensimmäisenä päivänä. Tässä tapauksessa tulos on sovellettavissa myös 

osakevaihtoon, sillä se eroaa kaupasta vain vastikkeen osalta. (Järvenoja 2007: 421–

423.) 
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5.7 Osingonjako 

Yhtiön näkökulmasta olisi tärkeää, ettei yritysjärjestely vaikuta yhtiön oikeuteen 

jakaa osinkoa järjestelyn toteutusvuonna tai sitä seuraavana vuonna.  OYL 3:13:3 §:n 

mukaan yhtiön jakaman osingon on perustuttava viimeksi vahvistettuun ja 

tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Sulautunut ja vastaanottava yhtiö ovat siis voineet 

jakaa osinkoa sulautumistilikaudella ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, edelliseltä 

tilikaudelta. Koska vastaanottava yhtiö yleensä säilyy sulautumisessa, voi se jakaa 

osinkoa myös sulautumistilikaudelta, tosin jakokelpoiset varat voivat muuttua. 

Sulautuva yhtiö taas ei voi jakaa osinkoa sulautumiseen päättyvältä tilikaudelta. 

Myöskään toimivaan yhtiöön jakautuva yhtiö ei voi jakaa osinkoa 

sulautumistilikaudelta, mutta vastaanottava toimiva yhtiö voi. Asetelmat ovatkin 

hyvin samankaltaiset. Mielestäni tuntuukin loogiselta yhdistää yhtiöt ensin, ja jakaa 

osinko uuden kokonaisuuden tilinpäätökseen perustuen. Lisäksi sulautuva yhtiö ja 

toimivaan yhtiöön jakautuva osa lakkaavat olemasta, joten olisi luonnotonta, mikäli 

ne tämän jälkeen voisivat tehdä päätöksen jakaa osinkoa. (Järvenoja 2007: 430–434, 

440, OYL 3:13:3 §.) 

Kombinaatiosulautumisessa perustettavalla vastaanottavalla yhtiöllä ei ole vielä 

sulautumisvuonna vahvistettua ja tilintarkastettua tilinpäätöstä ja siten lain 

sanamuodon mukaan se ei voisi jakaa osinkoa edelliseltä tilikaudelta. Jos sulautuvat 

yhtiöt eivät olisi jakaneet osinkoa ennen sulautumista edelliseltä tilikaudelta, 

sulautumistilikautena ei voitaisi jakaa osinkoa sulautuvista eikä vastaanottavasta 

yhtiöstä. Ongelma on sama kuin jakautumisen osalta. Jakautunut yhtiö ei voi jakaa 

osinkoa edelliseltä tilikaudelta jakautumisen jälkeen, joten mahdollinen osingonjako-

oikeus voi olla vain toimintaa jatkavilla yhtiöillä, joilla ei myöskään ole vahvistettua 

tilintarkastettua tilinpäätöstä. Osingonjako-oikeuden voitaisiin kuitenkin katsoa 

siirtyvän sulautumisen ja jakautumisen yleisseuraantoluonteen perusteella, jolloin se 

voisi jakaa osinkoa aloittavan taseensa eli ns. välitilinpäätöksen perusteella. Lain 

sanamuoto ei nimittäin suoraan vaadi, että viimeisin vahvistettu ja tilintarkastettu 

tilinpäätös olisi edelliseltä tilikaudelta, mikä puoltaisi välitilinpäätöksen sallimista 

osingonjaon perusteena. Osingonjakamisoikeus kombinaatiosulautumis- ja 

jakautumistilikautena on ollut myös hallituksen tavoite uutta osakeyhtiölakia 
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valmisteltaessa, mikä käy selvästi ilmi hallituksen esityksestä 109/2005. Järvenojan 

mukaan myös vero-oikeudellinen kirjallisuus puoltaa tätä kantaa. (Järvenoja 2007: 

431–434, HE 109/2005: 126.) 

Liiketoimintasiirto ei estä osingonjakoa siirtävässä yhtiössä. Koska oma pääoma ei 

muutu, myös voitonjakokelpoiset varat pysyvät ennallaan. Vastaanottavan yhtiön 

ollessa uusi perustettava yhtiö, voi se jakaa osinkoa normaalisti vasta ensimmäisen 

tilikauden tilinpäätöksen perusteella, ellei ns. väliosinkoa ole sallittu. 

Liiketoimintasiirto ei myöskään vaikuta jo toimivan vastaanottavan yhtiön 

osingonjakokelpoisiin varoihin, sillä osaakaan merkintähinnasta ei voida kirjata 

voittovaroihin.  (Järvenoja 2007: 434–435.) 

Osakevaihto ei niin ikään vaikuta hankittavan yhtiön oikeuteen jakaa osinkoa, eikä 

voitonjakokelpoisten varojen määrään. Ainoastaan osingonsaaja vaihtuu. 

Vastaanottava yhtiö voi myös jakaa osinkoa, eikä sekään voi kirjata merkintähintaa 

lainkaan voittovaroihin, joten osinkona jaettavat voittovarat eivät lisäänny. 

(Järvenoja 2007: 435.) 

Osingonjako-oikeuden säilymisen lisäksi osakasta kiinnostaa myös osingon 

pääomatulo-osuus. Osingonsaajalle on yleensä edullisempaa, jos osinkoa verotetaan 

pääomatulona ansiotulon sijasta. Pääomatulo-osuuden perustana on osakkeen 

matemaattinen arvo, joka on nettovarallisuus jaettuna ulkona olevien osakkeiden 

lukumäärällä. Verohallinnon ohjeen mukaan osakkeen matemaattinen arvo lasketaan 

osingonjakoa edeltävän verovuoden eli viimeisen edellisenä kalenterivuonna 

päättyneen tilikauden tilinpäätöksen mukaan, mikä ei välttämättä ole sama tilinpäätös 

kuin mihin osingonjako perustuu, vaan voi olla sitä aiempi. Esimerkiksi 

jakautumisessa tai liiketoimintasiirrossa perustetun uuden yhtiön ensimmäinen 

tilikausi voisi olla 31.1.2012–31.1.2013. Tältä tilikaudelta 30.6.2013 jaettavan 

osingon pääomatulo-osuus katsottaisiin edellisenä kalenterivuonna eli vuonna 2012 

päättyneen tilikauden matemaattisen arvon mukaan. Koska yhtiöllä ei ole vuonna 

2012 eikä sitä aiemmin päättynyttä tilikautta, on VAVL:ssa erityiset säännökset näitä 

tilanteita varten. (Järvenoja 2007: 431, 439–448, OYL 4:13.3 §, VAVL 9–13 §, 

Verohallinto 2013.)  
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5.8 Työttömyysvakuutusmaksu 

Verohallinnon ohjeen (2014) mukaan työntekijän osuus 

työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2014 on 0,50 % ja työnantajan osuus 0,75 % 

palkkasummaan 1 990 500 asti. Tästä ylimenevistä palkoista työnantaja maksaa 2,95 

%:a työttömyysvakuutusmaksua. Täten palkkasumman jakaminen useammalle 

yritykselle jakautumisella voi tuoda säästöjä, erityisesti aloilla, joilla palkkamenojen 

osuus on suuri. Työnantajan työttömyysvakuutuksen porrastaminen on tullut 

voimaan vuonna 2013, joten toistaiseksi ei liene paljoakaan tietoa sen vaikutuksista 

verosuunnitteluun. Työttömyysvakuutusmaksun porrastamisen vaikutus 

työvoimavaltaisten yritysten jakautumiseen voisi olla tulevaisuudessa kiinnostava 

tutkimusaihe. 

5.9 Varainsiirtoverotus 

5.9.1 Sulautuminen ja jakautuminen 

Varainsiirtoveroa suoritetaan kiinteistön ja arvopaperin kaupassa. Kiinteistön 

verokanta on 4 %:a ja arvopaperin 1,6 %:a. Vuoden 2013 alusta alkaen asunto-

osakkeiden verokannaksi määrättiin 2 %:a ja näin se eriytettiin muiden arvopaperien 

verokannasta. (VSVL 6 & 20 §.) 

VSVL 4.5 ja 15.4 §:ssä on kuitenkin mainittu, että kiinteistön tai arvopaperin 

siirtyessä toimintaa jatkavalle taholle sulautumisella, jakautumisella tai yhtiömuodon 

muutoksella, varainsiirtoveroa ei suoriteta. On riittävää, että sulautuminen tai 

jakautuminen toteutetaan kyseistä yhtiömuotoa koskevan lainsäädännön eli 

osakeyhtiön kohdalla OYL:n mukaan. Varainsiirtoverosta vapautumiseksi ei siis 

vaadita EVL:n tiukempien kriteerien täyttymistä. Sulautuminen ja jakautuminen 

olisivat ilmeisesti varainsiirtoverosta vapautettuja saantoja jo 

yleisseuraantoluonteensa perusteella, ilman erityissäännöstäkin. (Immonen 2011: 

249, 417, Järvenoja 2007: 109–110, 160–161, VSVL 4.5 & 15.4 §.) 
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Varainsiirtoverosta vapautukselle on mielestäni annettu kirjallisuudessa varsin vähän 

huomiota. EVL sallii sulautumisen ja jakautumisen osalta osakkaan luovutusvoiton 

verotuksen lykkäämisen myöhempään ajankohtaan, mutta VSVL:n säännös 

vapauttaa osakkaan kokonaan varainsiirtoverosta. Mielestäni niissä tilanteissa, joissa 

luovutusvoittoa ei juuri syntyisi, varainsiirtoverosta vapautuminen olisi osakkaalle 

oleellisempi seikka. 

Varainsiirtoveroa on kuitenkin maksettava sulautumisessa ja jakautumisessa siltä 

osin, kuin vastike annetaan rahassa tai muuna omaisuutena kuin uusina osakkeina. 

Tällöin vastaanottavalta yhtiöltä peritään varainsiirtovero, joka on 1,6 %:a 

rahavastikkeen tai vastaavan muun vastikkeen määrästä. Vastikkeena saatavat 

vastaanottavan yhtiön uudet osakkeet eivät ole varainsiirtoveron alaisia. (Immonen 

2011: 417, Järvenoja 2007: 161.) 

Epäselväksi jää, onko vastaanottavan yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 

maksettava varainsiirtovero, kun tällainen annetaan vastikkeena siirtävän yhtiön 

osakkaalle. VSVL 15.4 §:n mukaan ”Vastaanottavan yhtiön on suoritettava veroa 

siltä osin kuin vastike sulautuvan tai jakautuvan yhtiön osakkeista suoritetaan muuna 

omaisuutena kuin vastaanottavan yhtiön uusina osakkeina”. Sanatarkasti tulkittuna 

varainsiirtovero pitäisi siis maksaa niistä osakkeista, jotka ovat olleet yhtiön hallussa, 

muttei uusista osakkeista. Järjestelyn kannalta olisi kuitenkin yhdentekevää, ovatko 

osakkeet uusia vai vanhoja. Vaatimus uusista osakkeista voi olla jäänne ajalta, jolloin 

myös EVL vaati vastikeosakkeiden olevan uusia. Asian varmistaminen vaatisi 

lisäselvityksiä. 

5.9.2 Liiketoimintasiirto 

Liiketoimintasiirtoa voidaan varainsiirtoverotuksen osalta pitää mielenkiintoisimpana 

yritysjärjestelytoimena. VSVL 43 §:n ensimmäisen momentin mukaan Verohallinto 

palauttaa suoritetun varainsiirtoveron hakemuksesta ”jos elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain 52d §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siirtyvään 

toimintaan kuuluva kiinteistö tai arvopaperi on luovutettu toimintaa jatkamaan 

perustetulle yhteisölle”. Lisäksi samassa momentissa mainitaan, että 
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varainsiirtoveron maksamiselta voidaan välttyä, kun verovirastolle toimitetaan 

hakemus ja selvitys verovapauden edellytysten täyttymisestä etukäteen. Käytännössä 

vastaanottava yhtiö hakee päätöksen etukäteen, jolloin veroa ei tarvitse maksaa ja 

vältytään turhilta edestakaisilta rahansiirroilta. (Järvenoja 2007: 211–213.) 

Sulautumisesta ja jakautumisesta poiketen, varainsiirtoverosta vapautuminen 

edellyttää liiketoimintasiirron tekemistä EVL 52d §:n mukaisesti. Pelkkä 

yhtiöoikeuden noudattaminen ei siis ole riittävää. Järvenojan (2007: 211) mukaan 

vaatimus EVL 52d §:n noudattamisesta johtuu muun muassa siitä, että näin estetään 

veronkiertoa. Kiinteistö voitaisiin siirtää liiketoimintasiirtona vastaanottavaan 

yhtiöön, ja kun vastikkeena saadut osakkeet myytäisiin takaisin vastaanottavan 

yhtiön osakkaille, saataisiin 4 %:n varainsiirtovero muutettua käytännössä 1,6 %:n 

varainsiirtoveroksi. Kukkonen (2004: 461) kuitenkin mainitsee liiketoimintasiirron 

olevan mahdollinen verosuunnittelutyökalu. Hänen mukaansa on mahdollista 

yhtiöittää kiinteistöt sisältävä liiketoimintakokonaisuus liiketoimintasiirrolla, ja 

myydä kiinteistöt omistavan tytäryhtiön osakkeet 1,6 %:n varainsiirtoverokannalla. 

Liiketoimintasiirron varainsiirtoverotuksen kannalta erityisen keskeinen seikka on, 

tehdäänkö siirto jo toimivaan vai sitä varten perustettavaan yhtiöön. Säännöksessä 

nimenomaan painotetaan, että yhtiön on oltava perustettu jatkamaan toimintaa. Siten 

toimivaan yhtiöön tehdystä liiketoimintasiirrosta apportin saaja maksaa 

varainsiirtoveron. On tärkeää, että yhtiö katsotaan toimintaa jatkavaksi yhtiöksi. 

Riskin välttämiseksi yhtiön perustamiskirjassa tulisi mainita siitä, että yhtiö toimii 

liiketoimintasiirrossa vastaanottavana yhtiönä. Yhtiö voidaan rekisteröidä ennen 

liiketoimintasiirtoa, ja näin olisi käytännön syistä hyvä menetelläkin, mutta toimintaa 

ei voida aloittaa ennen siirtoa. Uuden yhtiön ja toimivan yhtiön asettaminen 

varainsiirtoverotuksessa eriarvoiseen asemaan on Immosen mielestä 

epäjohdonmukaista, eikä hän näe sille mitään perustelua. Ilmeisesti varainsiirtoveron 

säännökselle vain jäi vanha sisältö yritysjärjestelysäännöksiä uudistettaessa, mistä 

johtuen hän pitää säännöstä hankalasti havaittavana veroansana. (Immonen 2011: 

352, Järvenoja 2007: 179, 212). 
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5.9.3 Osakevaihto 

Vaihto on normaalisti varainsiirtoveron alainen saanto, jossa molempia 

luovutuksensaajia verotetaan niissä siirtyvistä arvopapereista ja kiinteistöistä. 

Osakevaihdon verokohtelua ei ole varainsiirtoverolaissa mitenkään huojennettu 

verrattuna normaaliin vaihdon verokohteluun. Siten vastaanottava yhtiö joutuu 

maksamaan apporttina siirtyvistä osakkeista varainsiirtoveron, jonka suuruus on 1,6 

%:a hankittavien osakkeiden käyvästä arvosta. Varainsiirtoverolaissa osakepääoman 

korotusta ei ole kuitenkaan säädetty veronalaiseksi, joten osakeantia ei voida 

verottaa. Siten hankittavan yhtiön osakkaat saavat vastikeosakkeet ilman 

varainsiirtoveroseuraamusta. (Immonen 2011: 375–377, Järvenoja 2007: 269–271.) 

Immosen (2007: 375) mielestä olisi johdonmukaista, että osakkeiden hankkiminen 

osakevaihdolla olisi myös vastaanottavan yhtiön kannalta varainsiirtoverosta 

vapautettu saanto. Myös omasta mielestäni on mielenkiintoista, että samaan 

lopputulokseen johtavaa yritysten yhdistämistä kohdellaan verotuksessa eri tavoin 

riippuen siitä, käytetäänkö teknisesti osakevaihtoa vai sulautumista tai 

liiketoimintasiirtoa. Kohdeyhtiön hankkiminen sulauttamalla on siis 

varainsiirtoverotuksessa edullisempaa verrattuna tilanteeseen, jossa yhtiö hankitaan 

ensin osakevaihdolla ja myöhemmin syntynyt konsernirakenne puretaan 

sulauttamalla tytäryhtiö emoyhtiöön. 

Osakevaihdon varainsiirtoverotus on ollut ongelmallista myös EU-oikeuden 

kannalta. Pääomanhankintadirektiivi (69/335/ETY) kieltää perimästä osakepääoman 

korottamisen yhteydessä muita veroja kuin pääomanhankintaveroa, jollaista veroa 

Suomessa ei ole. Ongelma liittyy erityisesti direktiivin 12 artiklan 1 kohdan c 

alakohtaan, jossa kielletään jäsenvaltioita perimästä siirtoveroa osakepääoman 

korotuksen yhteydessä, kun vastikkeeksi annetaan yhtiöosuuksia. EY:n 

tuomioistuimen ratkaisussa C–236/97 kuitenkin todettiin, ettei direktiivi estänyt 

perimästä siirtoveroa osakevaihtoa muistuttavassa tilanteessa. 

Tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi myös KHO teki EY:n tuomioistuimelle 

ennakkoratkaisupyynnön (KHO 2006:32) vireillä olevasta asiasta, jossa 

luxemburgilainen hankkiva yhtiö X sai yhtiön D osakkeita, ja antoi vastikkeeksi D:n 



76 

 

 

osakkeenomistajalle eli suomalaiselle yhtiölle Y uusia emittoimiaan osakkeita. EY:n 

tuomioistuin totesi, ettei artiklan 12 kohta 1 estä varainsiirtoveron perimistä yhtiöltä 

X. (Immonen 2011: 375–377, Järvenoja 2007: 269–271.) 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet eivät ole varainsiirtoveron alaisia. 

Mikäli osakevaihdossa hankittavan yhtiön osakkeet olisivat julkisen kaupankäynnin 

kohteena, osakevaihto voitaisiin ilmeisesti suorittaa pörssin 

kaupankäyntijärjestelmän kautta jälkipörssissä. VSVL 15a.1 § kuitenkin edellyttää 

verovapaudelta kiinteää rahavastiketta. Saman lain 15a.4 §:n kohdassa 4 säädetään, 

ettei verovapaus koske pääomansijoitusta, miksi osakevaihto taloudelliselta 

luonteeltaan luetaan. Näillä perusteilla Immonen toteaa, ettei osakevaihdon 

varainsiirtoveroa pysty kiertämään julkista kaupankäyntiä käyttäen. (Immonen 2011: 

376, Järvenoja 2007: 270.) 

5.10 Lahjaverotus 

Lahjaverokysymykset tulevat esiin lähinnä silloin, kun yritysjärjestelyn osapuolet 

ovat suku- tai intressiyhteydessä keskenään, eikä osapuolten välillä käytetä käypiä 

arvoja. Kun kauppa- tai vaihtohinta on korkeintaan kolme neljäsosaa käyvästä 

arvosta, katsotaan käyvän arvon ja toteutuneen kauppa- tai vaihtohinnan erotus 

lahjaksi. Esimerkiksi sulautumisvastike voi olla alimitoitettu, kun isä omistaa 

sulautuvan yhtiön ja poika vastaanottavan. Vastike voi myös olla ylimitoitettu, kun 

vastikkeen saajana olevaa poikaa halutaan hyödyttää vastaanottavan, isän omistaman 

yhtiön kustannuksella. Mikäli omistuspohja on sama sekä luovuttavassa että 

vastaanottavassa yhtiössä, ei lahjaverotus voine tulla kyseeseen, sillä hyödyn lahjasta 

saa lahjoittaja itse. Sukupolvenvaihdos toteutetaan yleensä kuitenkin siirtämällä 

osakkeet suoraan vanhemmilta lapsille joko vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti ja 

näitä tilanteita varten on olemassa omat huojennussäännöksensä. (Immonen 2011: 

81, Järvenoja 2007: 102–103, 106–107, Kukkonen & Walden 2010: 264.) 

Mikäli lahjaverotus toteutuu, jaetaan käypä hinta vastikkeelliseen ja 

vastikkeettomaan osuuteen. Tällä on vaikutusta lahjoittaja-myyjän vähennettävän 

hankintamenon laskemiseen. Hän saa vähentää alkuperäisestä hankintamenosta vain 
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sen suhteellisen osuuden, mikä vastaa vastikkeen arvoa suhteessa käypään arvoon. 

Otetaan esimerkiksi 50 000 eurolla hankittu, käyvältä arvoltaan 100 000 euron 

arvoinen osakekokonaisuus, joka myydään alihintaan 20 000 eurolla. Lahjan osuus 

on siten 80 000 euroa. Koska vastikkeen osuus on vain 1/5 käyvästä arvosta, vain 1/5 

alkuperäisestä hankintahinnasta voidaan vähentää. Tällöin myyjän verotettavaksi 

luovutusvoitoksi tulee 10 000 euroa, vaikka hän todellisuudessa myykin osakkeet 

tappiolla. Lahjan saajaa verotetaan lisäksi 80 000 euron lahjasta. Ostaja-

lahjansaajalle osakkeiden hankintamenoksi tulee vastikkeettoman ja vastikkeellisen 

luovutuksen yhteenlaskettu arvo, 100 000 euroa. (Immonen 2011: 81.) 

5.11 Arvonlisäverotus 

Yritysjärjestelyt ovat arvonlisäveron kannalta neutraaleja tapahtumia. Sulautuminen 

ja jakautuminen eivät kuulu arvonlisäverolain soveltamisalaan. Arvonlisäverolain 41 

& 42 §:n mukaan myös rahoituspalveluiden myynti, mihin arvopaperikauppa myös 

lasketaan, on verotonta. Tämä sulkee myös osakevaihdon lain soveltamisalan 

ulkopuolelle. Myöskään purkamisesta ei ole arvonlisäverolaissa erillisiä säännöksiä. 

Yhtiön purkaminen ja tavaroiden ja palvelujen siirtyminen konkurssipesälle ovat 

arvonlisäverottomia tapahtumia. Arvonlisäverolain 19a.1 §:n mukaan myynniksi ei 

lasketa ”liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja 

palvelujen luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään 

luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen”. Siten 

liiketoimintasiirtokin on yleensä arvonlisäveroton luovutus, eikä sen yhteydessä 

edellytetä EVL 52d §:n edellytysten täyttymistä. Arvonlisäverotus voi kuitenkin tulla 

liiketoimintasiirron osalta kyseeseen silloin, kun omaisuutta siirretään apportilla 

vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön, kyse ei ole liiketoimintakokonaisuudesta 

tai toiminnan jatkamisvaatimus ei täyty. Tällöin kysymys olisi arvonlisäverollisesta 

myynnistä ja on selvää, ettei liiketoimintasiirto ole tällöin EVL 52d §:n mukainen. 

(AVL 41 & 42 §, Immonen 2011: 249–250, 277, 353–354, 419, Karsio, Koila, 

Vartiainen & Äärilä 2012: 260.) 

Yritysjärjestelyjen ja arvonlisäverotuksen problematiikka keskittyy siis 

liiketoimintasiirtoon. Karsion ym. (2012: 248) mukaan sillä seikalla, onko kyse 
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myynnistä vai apporttiluovutuksesta, ei ole arvonlisäverolain kannalta merkitystä. 

Koska yksittäisten tavaroiden myyminen on arvonlisäveron alaista ja 

liiketoimintakokonaisuuden myyminen arvonlisäverotonta, on luonnollista, että 

rajanvetotilanteita syntyy. Karsion ym. (2012: 247, 250) mukaan verotuskäytännössä 

on katsottu, että kaikkien tiettyyn liiketoimintaan liittyvien hyödykkeiden, 

henkilöiden ja oikeuksien ei tarvitse siirtyä, jotta kyse olisi liiketoiminnan 

luovutuksesta. Esimerkkinä he mainitsevat, että kiinteistön ohella myyntisaamiset 

voidaan jättää siirtämättä. Myös liiketoimintaa tukevan toiminnan myyminen on 

hyväksytty. Tästä päätellen arvonlisäverolain liiketoimintakokonaisuuskäsite on 

elinkeinoverolakia väljempi. Rajapinta on kuitenkin olemassa ja sen selvittämiseksi 

olisi Karsion ym. (2012: 248) mukaan suositeltavaa hakea ennakkotieto epäselvissä 

tapauksissa. Ostaja ja myyjä eivät voi keskenään päättää, onko kauppa tai apportti 

arvonlisäverollinen vai veroton. Jos AVL 19a §:n edellytykset täyttyvät, on luovutus 

aina arvonlisäveroton. Tästä esimerkkinä on KHO:n ratkaisu 14.1.1998 T 43, jossa 

työntekijät siirtyivät uuden omistajan palvelukseen ja huoltoaseman vaihto- ja 

käyttöomaisuus myytiin jatkajalle arvonlisäverollisena. Päätöksen mukaan jatkajalla 

ei ollut oikeutta vähentää arvonlisäveroa ostamistaan tavaroista. 

Jatkajan ei tarvitse harjoittaa täsmälleen samanlaista toimintaa, kunhan toimintaa 

jatketaan. Mikäli jatkaja hankkii liiketoiminnan vain lopettaakseen sen ja myy 

varaston, ei AVL 19a § täyty ja luovutus katsotaan arvonlisäverolliseksi. Näin on 

linjannut EY:n tuomioistuin ratkaisussaan Zita Modes Sàrl. Sen sijaan tuomiossa C–

444/10 (Christel Schriever) vajaan kahden vuoden jatkamisaika katsottiin riittäväksi. 

Oikeustila on toistaiseksi avoin myös tilanteissa, joissa ostaja ei itse jatka toimintaa, 

vaan siirtää sen edelleen. Konserniverokeskuksen käytännöissä on joissain 

tapauksissa katsottu, että konsernin sisäinen siirto olisi hyväksyttävää, mutta siirto 

konsernin ulkopuolelle estäisi verottomuuden. Karsio ym. toivoisi asiasta 

oikeuskäytäntöä tai verohallituksen ohjeistusta. (Karsio ym. 2012: 249–251.) 

Siirtyvä toiminta voi olla itsessään arvonlisäverotonta, kuten tietyt 

terveydenhoitopalvelut. Tällöin sovellettavaksi tulee AVL 61 §, jonka mukaan 

vähennykseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen hankittu tavara voidaan luovuttaa 

verottomasti. Mikäli luovutettava omaisuus on kuitenkin ollut vähennykseen 
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oikeuttavassa käytössä, ja saaja käyttää hankkimaansa tätä omaisuutta vähennykseen 

oikeuttamattomaan tarkoitukseen, tapausta käsitellään verollisena myyntinä, josta 

jatkajalla ei ole oikeutta tehdä vähennystä. (Immonen 2011: 353, Karsio ym. 2012: 

251–253.) 

5.12 Veron kiertäminen ja sarjatoimet 

VML 1 §:n mukaan laki verotusmenettelystä koskee myös yhteisön tuloverotusta, 

joten on luonnollista, että yleinen veronkiertonormi eli VML 28 § voi Immosen 

(2011: 470) mukaan tulla sovellettavaksi yritysjärjestelyjen yhteydessä. 

VML 28 § 

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen 

muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta 

toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Jos 

kauppahinta, muu vastike tai suoritusaika on kauppa- tai muussa sopimuksessa 

määrätty taikka muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä 

tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, voidaan 

verotettava tulo ja omaisuus arvioida. 

Jos on ilmeistä, että verotusta toimitettaessa olisi meneteltävä 1 momentissa 

tarkoitetulla tavalla, on verotusta toimitettaessa huolellisesti tutkittava kaikki 

ne seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen, sekä annettava 

verovelvolliselle tilaisuus esittää selvitys havaituista seikoista. Mikäli 

verovelvollinen ei tällöin esitä selvitystä siitä, että olosuhteelle tai 

toimenpiteelle annettu oikeudellinen muoto vastaa asian varsinaista luonnetta 

tai tarkoitusta taikka ettei toimenpiteeseen ole ryhdytty ilmeisesti siinä 

tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, verotusta 

toimitettaessa on meneteltävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Lisäksi EVL:iin on otettu myös erityinen veronkiertonormi EVL 52h §, jonka 

säätämisen tarkoituksena on ollut mahdollistaa veronkiertämiseen puuttuminen juuri 

yritysjärjestelyjen yhteydessä. Erityisen veronkiertämissäännöksen ottaminen 

EVL:iin korostaa sitä, että yritysjärjestelyille tulisi olla liiketaloudellinen syy. HE 

177/1995 yleisperusteluissa todetaan, ettei VML 28 §:llä korvattu verotuslain 56 § 

ollut yksinään riittävä torjumaan yritysjärjestelyjen veronkierto-ongelmia. Suomessa 

ei myöskään ollut yritysjärjestelydirektiivin artiklan 11 mukaista 

veronkiertosääntelyä, jota vastaamaan EVL 52h § otettiin. EVL 52h §:n sanamuodon 
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mukaan EVL 52 ja 52a–f §:n säännöksiä ei sovelleta niissä tilanteissa, joissa ”on 

ilmeistä, että järjestelyjen yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on 

ollut veron kiertäminen tai veron välttäminen”. Tällöin järjestelyssä menetetään 

jatkuvuuteen perustuvat veroedut. (EVL 52h §, Immonen 2011: 469–472, Kukkonen 

& Walden 2010: 337.) 

EVL 52h §:n entisen sanamuodon mukaan veronkiertotarkoituksen tuli olla 

yksinomainen tai pääasiallinen tarkoitus. Sana ”yhtenä” on lisätty lakiin vuoden 2006 

alusta, jolloin voitaisiin ajatella lain soveltamisalan laajentuneen. Lain esitöissä (HE 

193/2005) kuitenkin torjutaan soveltumisalan laajentuminen todeten, että 

tarkoituksena on ollut välttää todistustaakka siitä, mikä on syistä kaikkein tärkein. 

(Immonen 2011: 473, Kukkonen & Walden 2010: 340.) 

Tarkasteltaessa säännösten keskinäistä suhdetta, menee EVL 52h § 

erityissäännöksenä VML 28 §:n edelle. Molempia säännöksiä kuitenkin tarvitaan, 

sillä EVL 52h §:n soveltamisala kattaa vain EVL:n määrittelemät 

yritysjärjestelytoimet. On huomattava, että verolliset yritysjärjestelyt eivät siten 

kuulu lainkaan EVL 52h §:n soveltamisen piiriin. Usein sarjatoimissa on kyse myös 

purkamisista ja muista toimenpiteistä, joita EVL 52h §:n soveltamisala ei koske ja 

tällöin VML 28 § tulee sovellettavaksi. (Immonen 2011: 470, Kukkonen & Walden 

2010: 337, 341.) 

EVL 52h § on sanamuodoltaan lyhyt. Se ei kerro soveltamisen kriteereistä, vaan 

siinä korostuu tapauskohtainen harkinta. Artiklataustasta johtuen sekä Immonen että 

Kukkonen ja Walden pitävät selvänä, että EVL 52h §:ää sovellettaessa myös 

direktiivin tarkoitus ja tavoitteet on otettava huomioon. Tätä tukee sekin, että 

säännöksen soveltamisedellytykset voivat tulla punnittavaksi EU-tuomioistuimessa 

myös kotimaisten yhtiöiden välisissä järjestelyissä. 11. Artiklan 1 kohdan a 

alakohdan mukaan verohyöty voidaan peruuttaa, jos ”ainoana tai yhtenä 

pääasiallisena tarkoituksena on veropetos tai veronkiertäminen; se seikka, että 1 

artiklassa tarkoitettu liiketoimi ei ole suoritettu sellaisesta hyväksyttävästä 

taloudellisesta syystä kuin liiketoimeen osallistuvien yhtiöiden toimintojen 

uudelleenjärjestely tai järkeistäminen, saattaa johtaa olettamaan, että liiketoimen 
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pääasiallisena tarkoituksena on veropetos tai veronkiertäminen”. Artiklan kohta on 

siis sanamuodoltaan lähellä EVL 52h §.ää, sillä lisäyksellä, että siinä painotetaan 

liiketaloudellisten syiden olemassaoloa. (Immonen 2011: 471, Kukkonen & Walden 

2010: 337, Neuvoston direktiivi 90/434/ETY.) 

Kukkosen ja Waldenin (2010: 338–339) mukaan EVL 52h §:ssä tai sen esitöissä ei 

mainita juuri mitään konkreettisia esimerkkejä liiketaloudellisista syistä. He 

kuitenkin päättelevät, että lähes kaikki muut kuin verotukselliset perustelut ovat 

hyväksyttäviä. Heidän mukaansa yritysjärjestelydirektiivissä on yleisesti 

hyväksyttävinä taloudellisina syinä mainittu mm. toiminnan rationalisointi ja 

uudelleenjärjestely, yritysten yhteismarkkinoiden vaatimuksiin mukautuminen, 

tuottavuuden lisääminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä (VaVM 49/1995) hyväksyttävinä syinä 

mainitaan yritysrakenteiden muokkaus, toiminnan uudelleen organisointi ja 

rationalisointi. 

EVL 52h §:n veronkiertosäännöksen soveltumiseksi veronkiertotarkoituksen on 

oltava ilmeinen ja joko yksinomainen tai ainakin yksi pääasiallisista tarkoituksista. 

Immosen mukaan veronkiertämisen painoarvoa voitaisiin mitata esimerkiksi 

veronkiertotestillä. Sillä testattaisiin, jäisikö järjestelylle mitään taloudellista järkevää 

syytä, jos verotustekijät eliminoitaisiin. Veronkiertotarkoitukseen viittaavina 

merkkeinä Kukkonen ja Walden mainitsevat mm. erilaisten järjestelyjen 

peräkkäisyyden, yhtiöitetyn toiminnan nopean myynnin tai purkamisen sekä 

keinotekoisen konsernirakenteen luomisen. (Immonen 2011: 471, 474, Kukkonen & 

Walden 2010: 339–341.) 

Kukkosen ja Waldenin (2010: 341) mukaan verotuksen lykkäysedun tavoittelu on 

kuitenkin sallittua ja oikeastaan koko EVL 52a–f §:n perusajatus. Immosen (2011: 

473) mukaan normaali verosuunnittelu on mahdollista, jolloin voidaan valita 

verotuksellisesti edullisin vaihtoehto. Vaikka verotuksellisesti edullisen 

yritysrakenteen luomisella onkin positiivinen taloudellinen vaikutus, se ei yksinään 

kelpaa liiketaloudelliseksi syyksi. Tämän on todennut EY:n tuomioistuin ratkaisussa 

C–28/95, A. Leur-Bloeum v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen 
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Amsterdam 2, jossa horisontaalista tappiontasausta ei katsottu hyväksyttäväksi 

taloudelliseksi syyksi (Immonen 2011: 474–475, Kukkonen & Walden 2010: 338). 

Usein veronkiertotapaukset liittyvät sarjatoimiin. Sarjatoimiksi kutsutaan 

vaiheittaista toimenpiteiden sarjaa, johon voi kuulua sekä yritysjärjestelyjä että muita 

toimenpiteitä. Immosen (2011: 469) mukaan sarjatoimien verotusta tarkastellaan 

kokonaisuutena, ja sen todellinen luonne voi avautua vasta useiden vuosien kuluttua. 

Kukkosen ja Waldenin (2010: 339) mukaan järjestelyn oikeudellista arviointia 

vaikeuttaa myös se, että esimerkiksi sulautuminen yksittäisenä toimenpiteenä voi olla 

täysin laillinen, mutta osana kokonaisuutta juuri tämä yksittäinen toimi voi olla 

veronkiertämistä. Tai päinvastoin, yksittäisenä toimenpiteenä sulautuminen voi olla 

laiton, mutta laillinen osana kokonaisuutta. Sarjatoimen toteuttaminen on Kukkosen 

ja Waldenin mukaan (2010: 342) kuitenkin laillista, mikäli sillä ei saavuteta 

osakkaille ylimääräisiä perusteettomia veroetuja. Mielenkiintoinen tapaus on KVL:n 

julkaisematon ratkaisu 2000/100, jossa kansainvälinen konserni pyrki etsimään 

yritysjärjestelyvaihtoehdon, joka olisi verotuksen avoimesti sallimista vaihtoehdoista 

edullisin. Toimenpidesarjaan kuului minuutin välein tapahtuvat osakeyhtiön 

purkaminen, ennakkojako ja liiketoiminnan edelleen siirto liiketoimintasiirrolla sitä 

jatkavalle yhtiölle. EVL 52h § ei tullut tapauksessa edes esille. 

Veronkiertosäännöksen soveltamiskysymys on viime aikoina liittynyt erityisesti 

jakautumiseen ja sen jälkeisiin toimiin. Jo aiemmin tässä tutkimuksessa on käsitelty 

KHO:n tapauksia 1999:2 ja 1999:63, joissa molemmissa jakautumisella saatiin 

aikaiseksi liiketoimintayhtiö ja yhtiö, johon siirtyi liiketoimintaan kuulumaton 

omaisuus. Ensin mainitussa tapauksessa liiketoimintaan kuulumatonta 

sijoitustoimintaa aiottiin jatkaa yhtiössä, jolloin veronkiertosäännöstä ei sovellettu. 

Jälkimmäinen tapaus katsottiin veron kiertämiseksi sillä perusteella, että 

liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta hallinnoiva yhtiö aikoi realisoida sen 

omistaman kiinteistöomaisuuden ja sen jälkeen se oli tarkoitus purkaa viiden vuoden 

kuluessa. Ilmeisesti EVL 52h §:n soveltamisen taustalla on ajatus, ettei toimintaa 

ollut tarkoituskaan jatkaa kahdessa yhtiössä. Järjestely ei ollut myöskään 

liiketaloudellisesti perusteltu, sillä omaisuuden realisointi olisi voitu suorittaa yhden 

yhtiön puitteissa jakaen varat osakkaille osinkona. Järjestelyn tarkoituksena on mitä 



83 

 

 

ilmeisimmin ollut pääoma- ja ansiotulona verotettavan osingon muuntaminen 

verotuksellisesti edullisemmaksi hankintameno-olettamalla kevennetyksi 

purkuvoitoksi. (Immonen 2011: 477–478, Kukkonen & Walden 2010: 343.) 

Ratkaisu jättää kuitenkin avoimeksi sen, voidaanko passiivista varallisuutta omaavaa 

yhtiötä lainkaan purkaa myöhemmin (Immonen 2011: 478). Siten ensin 

mainittuunkin tapaukseen voitaisiin ilmeisesti soveltaa EVL 52h §:ää, jos yhtiö 

alkuperäisestä tarkoituksesta poiketen yhtäkkiä purettaisiin. Immonen (2011: 478) 

katsoo, että purkaminen olisi mahdollista pian jakautumisen jälkeenkin, kunhan sille 

on liiketaloudelliset perusteet, eikä se ole jakautumisen suora jälkitoimenpide. 

Samoin Järvenoja (2007: 180) toteaa, että kannattamattoman toiminnan lopettaminen 

pian jakautumisen jälkeen olisi liiketoiminnallisesti perusteltavaa. Kyse on kuitenkin 

passiivista omaisuutta hallinnoivasta yhtiöstä, jonka tarkoituksena on lähinnä 

säilyttää, kasvattaa ja realisoida jo kertynyttä omaisuutta ja jakaa sitä omistajilleen. 

Siten kannattamattomuus argumenttina ei mielestäni sovellu tilanteeseen, jossa tase 

on suuri ja sijoitustoiminnan vaikutus taseeseen pieni. Kukkonen ja Walden (2010: 

344) arvelevat, että viiden vuoden jälkiverotusajan täyttyminen suojaisi EVL 52h 

§:ltä myös passiiviomaisuuden henkilötasolle siirtämisen osalta. 

Käyttöomaisuusosakkeiden myynnin verovapaus on kasvattanut verointressiä tehdä 

liiketoimintasiirto tai osakevaihto, jolla luodaan konsernisuhde. Tämän jälkeen 

tytäryhtiö voidaan myydä verovapaasti. Kukkosen ja Waldenin (2010: 344–347) 

mukaan näyttää siltä, että tähän ei voida EVL 52h §:n nojalla puuttua, jos 

toimenpiteelle on liiketaloudellinen peruste, ainakaan jos näissä tilanteissa 

perusteluina ovat sukupolvenvaihdos tai uusien osakkaiden hankinta. Heidän 

mukaansa yrityksellä on vapaus valita substanssikaupan ja tytäryhtiön myymisen 

välillä. Heidän mielestään tähän ei liity perusteettomia veroetuja, ja lisäksi kyse on 

lainsäätäjän tietoisesta valinnasta. Myös itse näen, ettei järjestelyllä saavuteta suoraa 

veroetua. Emoyhtiötä voitiin tosin aiemmin käyttää säästölippaana, josta osakkaille 

jaettiin verovapaata osinkoa 9 % / 60 000 euron rajojen puitteissa. Tällöin 

myyntivoitto muuttui kokonaan verovapaaksi aina osakkaalle asti. Mielestäni kyse 

oli enemmänkin varsin korkeasta verovapaan osingon prosenttiluvusta, jonka 

tarkoituksena on ilmeisesti kompensoida ”yrittäjäriskiä”. Vuoden 2014 alusta rajat 
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kuitenkin muuttuivat siten, että pääomatulo-osingoista 25 % on veronalaista 

pääomatuloa 150 000 euroon asti, jonka jälkeen pääomatulona verotettava osuus 

kasvaa 85 %:iin. Pääomatulo-osingon rajaa laskettiin samalla ja se on nykyisin 8 % 

nettovarallisuudesta. Näin ollen täysin verovapaata osinkoa ei enää ole. Osingon 

verotuksen muutokset liittyivät isompaan verouudistukseen, jossa laskettiin myös 

yhteisöveroa. Yhtenä uudistuksen tarkoituksista oli tehdä verotuksesta entistä 

neutraalimpaa. (HE 185/2013, TVL 33b §.) 

Myös VML 29 §:n mukainen peitellyn osingon jakaminen voi tulla kyseeseen. 

Esimerkkinä on KHO:n tapaus 17.10.2001 taltio 2512, jossa asianajotoimisto 

jakaantui kahdeksi yhtiöksi. Toiseen jäi liiketoiminta velkoineen, ja toiseen siirtyi 

kertynyt omaisuus, joka koostui lähinnä voittovaroista. Kaikki osakkaat tulivat 

osakkaiksi kumpaankin syntyvään yhtiöön omistustensa suhteessa. Eräs osakkaista 

halusi luopua voittovarayhtiön osakkeistaan henkilökohtaisen rahantarpeen vuoksi. 

Mikäli voittovarayhtiö olisi lunastanut kyseiset osakkeet, olisi tapaus katsottu 

osingosta menevän veron välttämiseksi. Sen sijaan, jos osakas myisi osakkeensa 

muille osakkaille, sovellettaisiin tapaukseen normaaleja tuloverolaissa olevia 

luovutusvoiton verotuksen periaatteita. Jakautumisen hyväksyttävyyden kannalta ei 

sen sijaan katsottu olevan merkitystä, sovellettaisiinko tapaukseen VML 29 §:ää. 

(Immonen 2011: 487–489.) 

Oikeuskäytäntöä EVL 52h §:n soveltamisesta on varsin vähän. Lisäksi 

yritysjärjestelyjä koskevissa oikeustapauksissa, on paljon äänestystuloksia, mikä 

kertoo tapausten tulkinnanvaraisuudesta. EVL 52h §:n soveltamisesta on kuitenkin 

mahdollista saada veroviraston ennakkotieto tai KVL:n ennakkoratkaisu, mikä 

parantaa oikeusvarmuutta. Tähän asti EVL 52h §:ää on sovellettu varsin pidättyvästi. 

Kukkonen ja Walden uskovat EVL 52h §:n soveltumiskynnyksen pysyvän korkeana 

myös tulevaisuudessa. (Immonen 2011: 485, Kukkonen & Walden 2010: 338, 342, 

347.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yritysjärjestelyt halutaan lähes aina toteuttaa EVL:n mukaisesti, jolloin 

hankintameno ja -aika siirtyvät vastikeosakkeille ja välittömältä luovutus- tai 

myyntivoiton verotukselta vältytään. Yritysjärjestelyjen EVL:n mukaiset kriteerit 

ovat osin yhteneväisiä, mutta järjestelyjen erilaisuudesta ja erisuuntaisuudesta 

johtuen luonnollisesti niissä on myös huomattavia eroja. Yhteistä on mm. vaatimus 

omistussuhteiden säilymisestä ja liiketoiminnallinen syyn olemassaolo. Eroja on mm. 

vaatimuksessa liiketoimintakokonaisuudessa ja toiminnan jatkamisessa, raha- ja 

osakevastikkeen käyttämisessä ja vastikeosakkeiden hankintamenon 

määräytymisessä. Yleensä yritysjärjestelyt voidaan toteuttaa EVL:n mukaan ilman 

ongelmia. 

EVL ei ole kuitenkaan täysin tyhjentävä ja oikeuskäytännön puuttumisesta johtuen 

useat keskeiset kysymykset ovat edelleen epäselviä. Esimerkiksi yritysjärjestelyiden 

EVL:n mukainen hyväksyttävyys edellyttää osakkaiden keskinäisten 

omistussuhteiden säilymistä. Osakkaiden omistamat osakkeet ja vastikeosakkeet 

voivat kuitenkin olla erilajisia. Lainsäädännöstä ei selviä, voiko erilaisilla osakkeilla 

olla erilainen vaihtosuhde. Oikeuskirjallisuuskaan ei ole tästä yksimielinen. 

Vanhojen omistussuhteiden muuttaminen erilajisia osakkeita käyttäen voi siis 

aiheuttaa veroriskin. 

Yritysjärjestelyissä, liiketoimintasiirtoa lukuun ottamatta, osa vastikkeesta voidaan 

maksaa rahassa. Rahavastikkeen enimmäismäärä on 10 %:a vastikeosakkeiden 

nimellisarvosta tai osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa. 

Lainsäädännöstä ei selviä, onko vastikkeen enimmäismäärä osakaskohtainen vai 

tarkastellaanko sitä kokonaisuutena. Oikeuskirjallisuus tukee kuitenkin lähes 

yksimielisesti kokonaistarkastelua. Koska rahavastikkeen osalta maksetaan sekä 

myynti- tai luovutusvoittovero että varainsiirtovero, olisi rahavastikkeen 

enimmäismäärän poistaminen periaatteessa oikeutettua. Lykkääntymisetu koskisi 

joka tapauksessa vain osakkeina saatavaa vastiketta.  



86 

 

 

Myös tytäryhtiösulautumiseen liittyy riski EVL:n soveltumattomuudesta. Mikäli 

sulautuva tytäryhtiö omistaa omia osakkeitaan, ei emoyhtiö omista koko tytäryhtiön 

osakekantaa suoraan, vaikka se omistaakin kaikki tytäryhtiön ulkona olevat osakkeet. 

Ennen oikeuskäytännön selventymistä tytäryhtiön omat osakkeet tulisikin mitätöidä 

ennen sulautumista veroriskin välttämiseksi. 

Järjestelyyn osallistuvien yhtiöiden tappioiden säilyminen vähennyskelpoisina voi 

olla taloudellisesti tärkeää, sillä näin minimoidaan tulevaisuudessa maksettavaa 

yhteisöveroa. Kombinaatiosulautuminen on sulautumistyypeistä käyttökelpoisin, kun 

yhdistetään yhtiöitä, joilla on vähentämättömiä tappioita. Tällöin tappioita ei 

käytännössä voida menettää. Vastaavien yhtiöiden yhdistäminen tavallisella 

sulautumisella voisi johtaa jopa kaikkien yhtiöiden tappioiden käyttöoikeuden 

menetykseen. Liiketoimintasiirto sisaryhtiöiden välillä voi myös johtaa tappioiden 

menetykseen vastaanottavassa yhtiössä, kun taas sisaryhtiöiden sulautuessa tappiot 

säilyisivät. Oikeuskirjallisuudessa on kritisoitu tappioiden menettämistä 

sulautumisesta, osakevaihdosta tai liiketoimintasiirrosta johtuen. Tilalle on esitetty 

malleja, joissa tappioiden käyttöoikeus menetettäisiin vain silloin, kun tappiot ovat 

selvästi kaupan kohteena. Tämä vähentäisi myös tarvetta veroviraston käyttöluvan 

hakemiselle. Lisäksi tappioiden menettämiseen johtavan omistajanvaihdoksen 

toteaminen voi tietyissä tilanteissa olla haastavaa ja tulkinnanvaraista.  

Varainsiirtoverotukseen sisältyy suoranaisia veroansoja. Vastaanottavan yhtiön tulee 

lain mukaan maksaa varainsiirtovero sulautumisessa ja jakautumisessa, mikäli sen 

antama vastike on muuta kuin uusia osakkeita. Siten yhtiön ennestään omistamat 

osakkeet olisivat varainsiirtoveron alaisia. Liiketoimintasiirrossa 

varainsiirtoverovelvollisuus syntyy, jos siirto tehdään toimivaan yhtiöön. Uuteen, 

toimintaa jatkavaan yhtiöön tehty siirto taas on varainsiirtoverosta vapaa. 

Oikeuskirjallisuus ei näe näille säännöksille mitään perustetta, ja niiden arvellaan 

johtuvan huolimattomasta lainsäätämisestä. Varainsiirtoverotus asettaa myös 

sulautumisen ja osakevaihdon eri asemaan, sillä osakevaihtoa ei ole sulautumisen 

tapaan säädetty varainsiirtoverosta vapaaksi. 
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Usein eri yritysjärjestelytoimet ovat vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa haluttu 

lopputulos. Tällöin eri järjestelyjen verotuksellisiin eroihin ja tappioiden siirtymiseen 

on syytä kiinnittää huomiota. Huolellisella suunnittelulla voidaan saavuttaa 

huomattavia veroetuja. 
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