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Tiivistelmä – Abstract
Tutkielma pyrkii valottamaan oikeuskäytännön valossa yrittäjän sekä sijoittajan
mahdollisuutta vaikuttaa hänen tulolajien väliseen tulojen allokaatioon sekä tuoda esiin
niitä keinoja, joita yrityksellä on käytettävissä henkilöstön palkitsemiseen normaalia
palkanmaksua kevyemmin keinoin. Näkökulma on yrittäjä ja pk-yritys keskeinen
keskittyen suomalaiseen verotukseen.
Tässä tutkielmassa aluksi käydään läpi yleisimmät oikeudelliset tulkintaperiaatteet,
keskeiset vero-oikeudelliset periaatteet sekä oikeusnormien ja tuomioistuinten päätösten
keskinäinen suhde. Sitten esitellään tyypillisiä pääomatuloja sekä niistä tehtäviä
vähennyksiä, jonka jälkeen peilataan yleisellä tasolla pääomatulojen käytön
mahdollisuutta niin yrityksen palkitsemiskeinona henkilöstölleen kuin myös yrittäjän
mahdollisuuksia kanavoida tuloja haluamaansa tulolajiin. Lopuksi käsitellään
pääomatulon määritelmän rajankäyntiä Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) sekä
Keskusverolautakunnan (KVL) ratkaisujen valossa ja pyritään saamaan selkeä kuva
pääomatulon käsitteestä. Lisäksi tutkielmassa nousee esiin mm. millaiset ovat
verovelvollisen preventiiviset oikeussuojakeinot.
Tutkielman eräitä keskeisiä huomioita ovat ne, että henkilöstön palkitsemisessa
normaalia palkkaa kevyemmin ovat käytettävissä lähinnä vain tyypillisimmät
tuloverolain mukaiset luontaisetuudet. Kokonaisuutena pääomatulojen määritelmän
saavuttanut staattisen tilan, mutta verotarkastushavaintojen perusteella on havaittavissa
se, että kansainväliset transaktiot ja tulolajijako ovat nousemassa verotuksen fokukseen.
Asiasanat:
Sicav, tulolaji, pääomatulo, ansiotulo, yritysverotus, ennakkopäätökset, KHO
Säilytyspaikka
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1 JOHDANTO
Suomessa on vuodesta 1993 alkaen erotettu luonnollisen henkilön verotuksessa
pääomatulot muista tuloista. Lisäksi pääomatulojen verokohtelu on ollut joko
kiinteällä veroprosentilla tapahtuvaa suhteellista verotusta tai lievällä
progressiolla verotettua. Koska pääomatulot on verotuksessa irrotettu muista
tuloista, saattaa olla kannattavaa pyrkiä kanavoimaan ainakin osa ansiotuloina
verotettavista tuloista pääomatuloihin ja saada siten verotuksellista etua
osakseen.
Yleensä keskivertoisen palkansaajan kohdalla tämä ei ole
mahdollista, mutta eteenkin yrittäjien sekä yritysten ylemmän johdon kohdalla
saattaa olla se tilanne, että verotuksellisen transaktiokustannukset ovat
huomattavasti pienemmät, kuin sillä saavutettava hyöty, jolloin kanavointi on
yleensä taloudellisesti järkevää.
Tutkielmassa
lähestytään
käytännönläheisesti,
laadullisin
ja
käsiteanalyyttisin keinoin, yrittäjän, sijoittajan ja työnantajan näkökulmista
pääomatulon käsitettä. Tutkielma pyrkii selvittämään ne näkemykset, joita on
kirjallisuudessa ja aiemmassa tutkimuksessa asiasta tuotu esiin. Näin saatua
kuvaa peilataan siihen, miten Korkein hallinto-oikeus ja Keskusverolautakunta
ovat ennakkoratkaisuissaan tulkinneet keskeisiä vero-oikeudellisia käsitteitä.
Nämä yhdistelemällä tutkielma pyrkii hahmottamaan ne mahdollisuudet, joita
on yrittäjällä tai sijoittajalla käytettävissään, kun hän haluaa allokoida tuloja
ansio- ja pääomatulojen kesken omien intressien tyydyttämiseksi. Lisäksi
pyritään vastaavasti selvittämään mitä mahdollisuuksia on työnantajalla palkita
henkilöstöä pääomatuloilla tai muutoin kustannustehokkain keinoin.
Tutkielmassa pyritään löytämään tilanteita, joissa sekä työnantajan että -tekijän
intressit kohtaisivat. Tutkielman lähtökohtainen näkökulma on yrittäjän ja pkyrityksen sekä vauraan sijoittajan.
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1.1 Yleistä

Koska pääomatulon käsite on tuloverolaissa (TVL), se koskee niitä henkilöitä,
joiden tuloja verotetaan em. lain mukaan. Tuloverolaki ei koske yrityksiä ja
muita yhteisöjä normaalista elinkeinotulosta, vaan ne verotetaan
elinkeinoverolain (EVL) mukaisesti. Tosin tulee huomata se, että erillisten
verolakien mukaan laskettu verotettava tulo tietyiltä osin verotetaan
luonnollisen henkilön kohdalla TVL:n mukaisena pääomatulona. Tällöin
voidaan ajatella hieman oikaisten, että muut erityisverolait, kuten EVL,
toimivat kyseisen toiminnan tuloksen laskemisen työkaluna, kun varsinainen
verottaminen tapahtuu tulonsaajalla TVL:n mukaisesti. Lisäksi tietyiltä osin
pääomatuloina verotetaan poro- ja maatalouden tuloja, joiden määrä lasketaan
maatalouden tuloverolain (MVL) mukaisesti. Näistä esimerkkinä toimikoot
puun myyntitulot ns. pystykauppana sekä maatilatalouden pääomatulo-osuus.
Lisäksi on eräitä maatilaan tai muuhun maa-alueeseen liittyviä tuloja, kuten
maa-ainesten myyntitulot, jotka ovat pääomatuloja, mutta eteenkin maaainestulot ovat yhteisön niitä saadessa ”normaalia” yritystuloa, jonka
taloudellinen kannattavuus lasketaan EVL:n mukaan.
Tässä tutkielmassa aluksi käydään läpi yleisimmät oikeudelliset
tulkintaperiaatteet, keskeiset vero-oikeudelliset periaatteet sekä oikeusnormien
ja tuomioistuinten päätösten keskinäinen suhde. Sitten esitellään tyypillisiä
pääomatuloja sekä niistä tehtäviä vähennyksiä siltä osin kuin tilanne näyttää
olevan suhteellisen yksiselitteinen. Tutkielman lopulla peilataan yleisellä tasolla
pääomatulojen käytön mahdollisuutta niin yrityksen palkitsemiskeinona
henkilöstölleen kuin myös yrittäjän mahdollisuuksia kanavoida halutessaan
tuloja suoraan omiksi pääomatuloiksi. Aivan lopuksi käsitellään pääomatulon
määritelmän rajankäyntiä Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) sekä
Keskusverolautakunnan (KVL) ratkaisujen valossa ja pyritään saamaan selkeä
kuva pääomatulon käsitteestä. Lisäksi tutkielmassa nousee esiin mm. millaiset
ovat verovelvollisen preventiiviset oikeussuojakeinot, milloin niitä kannattaa
hakea ja milloin niihin kannattaa vedota sekä milloin niihin vetoamatta
jättäminen saa aikaan oikeudellisesti turvallisen tilan.
Sijoittajanäkökulmassa tulee myös jossain määrin punnittavaksi se,
milloin sijoitustoiminta on niin laajaa, että se täyttää elinkeinotoiminnan
tunnusmerkistön ja siten sijoitustoiminnan tulos lasketaan EVL:n säännösten
mukaan, vaikka sijoittaja onkin luonnollinen henkilö. Useimmiten tämä tilanne
tulee vastaan luonnollisten henkilöiden arvopaperipörsseissä käymässään
kaupassa, mutta myös laajamittainen autokauppa tai useampi peräkkäin
rakennettu omakotitalo saattavat täyttää EVL:n mukaisen elinkeinotoiminnan
tunnusmerkistön. Näiden rajojen kautta saattaa olla mahdollista löytää keinoja
kanavoida tuloja haluttuun tulolajiin.
Tutkielma on erityisen ajankohtainen nyt, kun kansainvälinen
verokilpailu on selvästi voimistumaan päin, ja TVL:n mukainen pääomatulon
käsite on ollut voimassa lähes 20 vuotta, ja siten on luultavaa, että käsitteen
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merkityssisältö on saavuttanut suhteellisen staattisen tilan. Lisäksi käytännön
verotarkastustoiminnassa on havaittu, että tulolajikysymys on noussut
uudelleen valokeilaan (Toivanen 2012). Tämä tila on omiaan luomaan hyvän
pohjan käsitteen avaamiseen, määrittelemiseen sekä sitä kautta sen
hyväksikäyttämiseen henkilöstön palkitsemisessa, sijoittajien punnitessa
sijoitustoimintansa verotuksellista kohtelua sekä yrittäjän maksimoidessa
verojen jälkeistä tuloaan. On hyvä huomata, että yrittäjän saattaa olla
taloudellisesti hyvinkin kannattavaa pyrkiä optimoimaan tulojaan eri maiden
välillä verotuksellisista eroavaisuuksista johtuen. Jotta tämä on mahdollista,
olisi hyvä tuntea se, miten Suomessa verotus tältä osin menee. Tämä tutkielma
keskittyy Suomen kansalliseen verotuskäytäntöön rajaten kansainvälisen
verotuksen työn ulkopuolelle. Ajankohtaisuutta lisää sekin, että valtiovalta
kannustaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi, yrittäjyys on saavuttanut myös
akateemisen aseman sekä kansakunnan nettovarallisuus on lisääntynyt pitkällä
juoksulla tasaisesti.
Tutkielman tarkoitus on paitsi avata käsite ja hahmottaa pääomatulojen
verotuksellista kohtelua, myös tuoda esiin niitä seikkoja, jotka mahdollistavat
tulojen kanavointia pääomatuloiksi. Eritoten tulee huomata se, että luonnollisen
henkilön saadessa vain vähän ansiotuloja, on ansiotulojen verotus
huomattavasti kevyempää kuin pääomatulojen. Tuollaisessa tilanteessa on
järkevää pyrkiä kanavoimaan tuloja mahdollisimman paljon ansiotulojen
puolelle. Yleensä tämä ei ole helppoa, koska tulon täyttäessä pääomatulon
kriteerin, se verotetaan pääomatulona. Pientä harkintaa on verolainsäädännössä
sallittu mm. toiminimelle, jolloin yrittäjä voi itse päättää tietyissä rajoissa
yritystulonsa pääomatulo-osuutta.
Tämän tutkielman näkökulma on yrittäjä- ja työnantajalähtöinen, jolloin
mielenkiinto on toisaalta siinä, miten yrittäjä voi optimoida verorasitustaan ja
toisaalta se, millaiset mahdollisuudet on palkita työntekijöitä ansiotulojen
verotusta lievemmin verotetuilla keinoilla. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan
luonnollisen henkilön verotusta sijoittajan näkökulmasta.
Tutkielman tarkoitus ei ole avata aihepiiriä täydellisen tyhjentävästi, vaan
pikemminkin luoda laaja yleiskuva tilanteesta. On selvää, että tutkielmassa
nousee esiin myös yksittäisiä verotuksellisia mahdollisuuksia, jotka saattavat
olla hyvinkin tyhjentäviä, mutta täydellisen yksiselitteisiä ne eivät voine olla,
sillä verotuksessa jokainen tapaus on oma yksittäinen ja toisistaan eroava.
Tulosten soveltamisessa tulee olla erityisen varovainen, sillä se menettely joka
on jollekin sallittu, saattaa olla toiselle kielletty, vaikka tapaukset olisivatkin
lähes identtiset.

1.2 Aiempaa tutkimusta

Käydessäni läpi aiheeseen liittyvää tutkimusta, jouduin yllättymään, sillä sitä ei
juurikaan ole tämän tutkielman näkökulmasta. Henkilöstön ja tai johdon
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palkitsemisesta on tutkittu sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Samoin on
siitä, mitä rationaalinen ihminen preferoi tehdessä valintoja tai punnitessaan
vaihtoehtojen paremmuutta. Puhtaasti vero-oikeudellista tutkimusta löytyy.
Nämä havainnot tukevat sitä, tämän tutkielman aspektille on selvä tilaus.
Finanssioikeuden professori, oikeustieteen tohtori ja varatuomari Jaakko
Ossa on työnsä ohessa kirjoittanut kirjan Myyntivoittoverotus käytännössä
(Ossa 2006), joka ei ole varsinainen tutkimus tai opinnäytetyö, mutta on
muutoin erinomaisen hyvä perusteos myyntivoittojen verotukseen. Tietyiltä
osin se on hieman vanhentunut, mutta perusperiaatteilta se on edelleenkin
hyvin ajantasainen kooste. Hän ottaa kantaa mm. siihen, että jos asuntoja
ostetaan tiuhaan ja niihin tehdään vain pientä pintaremonttia ennen myyntiä,
niitä ei veroteta silti EVL:n mukaan, vaan TVL:n. Lisäksi hän toteaa, että
suurempien peruskorjausten kohdalla tilanteeseen ei ole lakipohjaista
sääntelyä. (Ossa 2006, 33 - 34)
Yksityishenkilön osakekaupan verokohtelusta hän toteaa, että euromäärän
pohjalta ei voi tehdä päätöstä siitä, onko kyseessä elinkeinotoiminta vai ei, vaan
kyseessä on kokonaisharkinta, jossa punnitaan paitsi euromäärää, myös
aktiivisuutta ja liiketoiminta riskejä sekä kaupan osapuolia. (Ossa 2006, 25 - 40)
Andersson (Andersson & Linnakangas 2006, 4 - 5) toteaa luonnollisten
henkilöiden tulojen jakautuvan tulolähteisiin ja on niillä linjoilla, että
useimmilla palkan- ja eläkkeensaajilla on vain yksi tulonlähde, eli
ansiotulonlähde. Heidän kirjansa on laaja-alainen yleisteos vero-oikeudesta.
Arvopaperikaupasta osakeyhtiön nimissä, on todettu se, että nykyisen
ohjeistuksen mukaan se on elinkeinotoimintaa, mikäli se on aktiivista, voittoa
tavoittelevaa, jatkuvaa sekä riskiä kantavaa. Ossa ei avaa noita termejä
tarkemmin. (Ossa 2006, 47)
Työsuhdeoptiossa tulee olla tarkkana, sillä ne verotetaan sinä vuonna,
jolloin ne käytetään. Niitä ei voi myöskään lahjoittamalla siirtää kolmannelle
siten, että kolmatta verotettaisiin pääomatuloina ja lahjoittajaa ei laisinkaan.
Lahjoituksessa verotus kohdistetaan sille, joka sai ne työsuhteen perusteella.
Toisin tapahtuu optionsaajan kuollessa. Edesmennyttä ei voi verottaa sillä
perusteella, että hän on kuollut, joten option arvo on saajalleen
perintöverotettava perintö ja sen mahdollinen myyntivoitto pääomatuloa. (Ossa
2006, 137 – 138)
Kun kyseessä on yhteisomistuksen purkutilanne, tulee olla tarkkana,
millaisesta omaisuudesta on kyse, sillä verokohtelu riippuu omaisuuden ja
omistuksen tyypistä. Jos esimerkiksi kyseessä on kaksi kiinteistöä, jotka on
omistettu määräosin, ja ne jaetaan siten, että toinen saa toisen, kyseessä on
verotuksessa luovutus ja siten mahdollinen myyntivoittovero realisoituu. Kun
kyse on lajiesineestä, vaikkapa 50 kpl tietyn osakeyhtiön osakkeita, jotka jaetaan
puoliksi (eroavien) puolisoiden kesken, myyntivoittoa ei realisoidu. Tämä
johtuu siitä, että kyseessä ei ole luovutus, vaan puhdas (ositus) jako. (Ossa 2006,
144 – 147) Vastaavaa on esitetty muissakin kirjoituksissa (Andersson & al. 2006,
226 – 227). Tämä periaate tulee esiin myös Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisusta (2001:48), jossa kyseessä oli osakehuoneisto osakkeiden vaihto
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yhteisomistussuhteen purkamiseksi. Tämä vaihdon katsottiin olevan
vaihdonluonteisia luovutuksia ja siten mahdollinen voitto veronalaista
pääomatuloa.
Erityisen tarkkana tulee olla niissä kaupankäyntitilanteissa, joissa on
olemassa se riski, että kauppa syytä tai toisesta peruuntuu. Tämä johtuu siitä,
että yleensä verotuksessa purkautuva kauppa katsotaan uudeksi
oikeustoimeksi, (Ossa 2006, 147), joka laukaisee kaikki oikeustoimeen liittyvät
veroseuraamukset. Näitä ovat mm. varainsiirtoverovelvollisuus.
Yleensä ihmisellä voi olla vai yksi koti, mutta oikeuskäytännössä on tullut
esiin tilanteita, joissa henkilöllä voi olla kaksi koti. Yksi on se, että henkilö
työskentelee vakituisesti toisella paikkakunnalla kuin muu perhe. Tuolloin
hänellä voi olla kaksi kotia, joista kumpaankin sovelletaan oman asunnon
myyntivoiton verovapautta. Samoin on katsottu, jos kaksi vierekkäistä asuntoa
on yhdistetty yhdeksi asunnoksi. (Ossa 2006, 169)
Vaikka yrityskaupat eivät kuulu tämän tutkielman piiriin, on hyvä
huomioida, jos kauppa on substanssikauppa, että kauppakirjassa olisi hyvä
kohdistaa kauppahinta eri omaisuuserille. Tämä johtuu siitä, että niiden
verokohtelu on erilaista. Samoin on, jos kaupassa siirtyy velkoja. Olisi hyvä jo
kauppakirjassa tuoda esiin se, miten velat jakautuvat eri omaisuuserien kesken,
koska tämäkin vaikuttaa verotukseen. (Ossa 2006, 197)
Yrittäjäpuolisoiden ansiotulon jakamisesta puolisoiden kesken on sanottu,
että se jaetaan työpanosten mukaisessa suhteessa, mutta aivan vähäinen osuus
työpanoksessa ei laukaisisi ansiotulo-osuutta puolisolle. Näin on esitetty,
vaikka aiemman tuloverolain säädös, jossa oli määritelmä ”vähäinen
työskentely” ei olisi jakoperuste. Itse näkisin asian niin, että poistettaessa em.
lainkohta, on haluttu saattaa jaon piiriin myös hyvin vähäiset työpanokset.
(Andersson & al. 2006).
Oman asunnon verovapauden edellytyksistä on todettu, että ns. kahden
vuoden sääntö ei estä sitä, että asunto olisi vuokralla 10 vuotta tuon säännön
edellytyksen täyttymisen jälkeen, vaan asunto silti säilyttää verovapauden
omistajan myyntivoittoverotuksessa (Andersson & al. 2006, 255). Ns.
kirvesmiestapauksista on esitetty, että tuolloin asunnon myyntivoitto menee
kokonaan verotettavaksi, hankintameno-olettamia ei voida soveltaa sekä se,
että mahdollinen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi verotuksessa (Andersson
& al. 2006, 258).
Henkilöstön palkitsemisesta vapaaehtoisilla henki- ja eläkevakuutuksilla
on tutkinut Johanna Rautio opinnäytetyössään. Työ keskittyy lähinnä näiden
instrumenttien kustannuksiin, sekä siihen miten hyvin ne tunnetaan sekä
millainen kuva niistä on niin työntekijöillä kuin –antajillakin.
Finell
on
tutkinut
Lappeenrannan
teknillisen
yliopiston
opinnäytetyössään yhden miehen osakeyhtiön sivuuttamista lähinnä
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Osakeyhtiön osakkaalle maksamasta
vuokrasta on sanottu mm. että sen tulee olla yleiseen hintatasoon nähden
käypää, mutta tulee huomata, että vaihtoehtona voisi olla apportti sijoitus
yhtiöön tai myynti yhtiölle (Finell 2010, 21).
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Hän on esittänyt, että hyvään verojärjestelmään sisältyy myös
mahdollisuus osakeyhtiön sivuuttamiseen, koska sillä voidaan varmistaa se,
että henkilö ei kykene yhtiömuodolla saamaan eri kohtelua verotuksessa, kuin
muut. Lisäksi on esitetty, että se ei ole toteutunut parhaalla mahdollisella
tavalla. (Finell 2010, 60.)
Koivuniemi (2010) on tutkinut opinnäytteessään sitä ongelmaa, joka
kohdistuu tulon jakamiseen ansio- ja pääomatuloksi. Ehkä keskeisin hänen
työnsä annista tätä tutkielmaa silmällä pitäen on holding –yhtiön asema tulon
saajana, ja hän näkeekin holding –yhtiön lähes välttämättömänä, jotta henkilö
voi kanavoida kovemmin verotettua ansiotuloa lievemmin verotetuksi
pääomatuloksi (Koivuniemi 2010, 31). Tämä on osin vanhentunutta näkemystä,
sillä ns. lääkäriyhtiötapauksen jälkeen lainsäädäntöä muutettiin.
Kiviniemi on tutkinut asuntosijoittajan vaihtoehtoina yksityishenkilönä ja
yrittäjänä toimimista (2010). Hän on selvittänyt muutaman haastattelun
pohjalta asiantuntijoiden ja sijoittajan näkemystä siitä. mikä olisi paras
toimintamuoto asuntosijoittamiseen. Pohdinta on jossain määrin samaa, kuin
tässä tutkielmassa, mutta hänen työnsä lähtökohdat olivat lähinnä
teemahaastattelujen pohjalta mielipiteiden yhteenvetoa.
Lapinkangas on puolestaan tutkinut miten ajaudutaan asuntosijoittajaksi
ja huomannut mm. sen, että hänen aineistonsa mukainen asuntosijoittaja ei hae
korkeinta mahdollista tuottoa, vaan enemmänkin turvallisuutta (2010). Työn
lähtökohta on asuntosijoittaminen vuokratuoton saamiseksi ja tarkasteluun
tulee myös asuntokaupan tekeminen asunto-osakeyhtiöstä.
Ossi Haapaniemi on tehnyt oikeustieteen väitöskirjan Osakeperusteisten
kannustinjärjestelmien verokohtelu (2006). Kirjoittajana hänen tutkimuksessaan
huokuu työkokemus paitsi Evli Pankki Oyj:stä, myös Asianajotoimisto Hannes
Snellman Oy:stä. Työ on erittäin laaja, sisältää kotimaisen verotuksen lisäksi
laajahkon oikeusvertailun, unohtamatta IFRS ja U.S. Gaap vertailuja. Tässä
työssä hän havaitsee myös epäkohtia Suomen verolainsäädännössä sekä
selkeitä kehittämisen tarpeita.
Tuori on käsitellyt pro – gradussaan (2008) pienen osakeyhtiön myyntiin
liittyvää veroproblematiikkaa, joka onkin yrityskauppatilanteissa erittäin
ajankohtainen asia. Tutkielma on hyvinkin ajankohtainen suurten ikäluokan
yrittäjien jäädessä eläkkeelle ja etsiessä yrityksilleen jatkajia. Näkökulma on
eteenkin yrityksen myyjän nettotulon maksimointi ja erityistä huomiota
kiinnitetään käyttöomaisuus osakkeiden myynnin verottomuuteen. Lisäksi
siinä
tarkastellaan
yrityskauppaa
joko
suorana
osakekauppana,
substanssikauppana tai liiketoimintasiirtona.

1.3 Tutkielman rajaus ja tutkimuskysymykset

Tässä tutkielmassa ei keskitytä lainkaan siihen rajankäyntiin, joka liittyy
verorikoksiin. Lähtökohta tutkielmalle on se, että asiaa lähestytään huolellisen
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sekä lainkuuliaan henkilön lähtökohdista. Tällaista henkilökäsitettä kutsutaan
yleisesti Bona pater familiakseksi rikosoikeudessa. Aineistossa tämä näkyy
siten, että monet tapaukset ovat joko ennakkoratkaisuja tai niitä, jotka
perustuvat jälkiverotukseen, mutta yksikään tapaus ei perustu varsinaiseen
rikosprosessiin.
Toinen merkittävä rajaus on se, että tämä tutkielma keskittyy niihin
tuloihin, jotka saadaan Suomessa suomalaisesta yhteisöstä Suomessa
verovelvolliselle henkilölle. Näin ollen rajoitetusti verovelvolliset henkilöt
jäävät pääsääntöisesti tämän tutkielman ulkopuolelle, samoin kuin ulkomaiset
tulot. Mikäli tässä olisi mukana myös kansainväliset tulot sekä rajoitetusti
verovelvolliset luonnolliset henkilöt, tulisi huomioida myös kaikki ne
kansainväliset verosopimukset, jotka ovat voimassa Suomen, EU:n ja
kolmansien maiden välillä unohtamatta kansainväliseen toimintaan liittyviä
muita piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa verotukseen. Tällaisina seikkoina
mainittakoon
kansainvälinen
siirtohinnoittelu
sekä
valuuttakurssien
huomioiminen.
Kolmas merkittävä rajaus on maa- ja metsätalouden rajaaminen valtaosin
tutkielman ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että noilla aloilla on erittäin paljon
erityispiirteitä, joihin syventyminen tämän tutkielman puitteissa ei ole
mahdollista. Esimerkkinä toimikoon yhteismetsien verotuksellinen eroavuus
yksin omistettuun metsämaahan nähden. Perusperiaatteet toki tulevat monilta
osin esille.
Koska tutkielmassa on tarkoitus selvittää pääasiassa ansiotulojen
kanavoinnin mahdollisuutta pääomatuloiksi, tutkielma ei juuri käsittele
erilaisia
vakuutusinstrumentteja
muutoin
kuin
osana
henkilöstön
kannustamista, ja silloinkin näkökulma on verotuksellinen kohtelu. Tutkielman
mielenkiinnon kohdistuessa tulo- ja elinkeinoverolakiin, se sivuuttaa
käytännöllisesti katsoen kokonaan arvonlisäverotuksen, vaikka joissain
erityistapauksissa sillä saattaa olla huomattava merkitys yksittäiselle
verovelvolliselle.
Tutkielman tarkoitus ei ole valaista koko kenttää, vaan lähestyä pääasiassa
pienen ja keskisuuren yrityksen omistajan ja tai yrittäjän näkökulmasta ottaen
huomioon myös vauraan yksityishenkilön mahdollisuudet kanavoida tulojaan
pääomatuloiksi. Tietyt seikat ovat tietenkin yhteneviä niin pienillä kuin
suurillakin yhtiöillä, joten monet kohdat ovat molempien hyödynnettävissä,
mutta erityinen mielenkiinto kohdistuu pienempiin yrityksiin ja luonnollisena
henkilönä toimiviin sijoittajiin.
Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin kolmeen kysymykseen:
Mitä tuloja pitää sisällään pääomatulon käsite? Mitkä ovat mahdollisuudet
yrityksen
tai
muun
yhteisön
henkilöstön
palkitsemiseen
pääomatuloverotetuilla tai verottomilla palkkiojärjestelmillä? Sekä sitä, mitä
mahdollisuuksia on yrittäjällä ja yksittäisellä sijoittajalla kanavoida tulojaan
pääomatuloiksi?
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Tutkielman tavoite on määritellä pääomatulo -käsitteen merkityssisältö ja
siten sen rajat käytännössä ja sitä kautta peilata pääoma- ja ansiotulojen
erilaisesta verotuksesta johtuvia verotuksellisia arbitraaseja
Tutkielman lähtökohta on rakentaa aiemman tutkimuksen ja muun alan
kirjallisuuden perusteella käsitys siitä, mitkä tulot ovat pääomatuloja, miten
niitä verotetaan sekä millaiset mahdollisuudet ovat yrittäjällä tai sijoittajalla
kanavoida tuloja hänelle verotuksellisesti optimaalisesti. Samalla tutkielma
rakentaa katsauksen, siihen, miten verotus toteutuu Suomessa, jotta henkilö voi
halutessaan punnita toimintansa sijoittamista Suomen ja muiden maiden
välillä, tietäen sen, miten Suomessa hänen verotuksensa suurella
todennäköisyydellä tulee menemään. On hyvä huomata se valitettava
tosiseikka, että jokainen verotusratkaisu on itsenäinen ja omanlaatuinen, jolloin
ennakolta on mahdotonta esittää täyttä varmuutta verotuksen toteutumisesta,
mutta keskeiset perusperiaatteet on kohtuudella selvitettävissä. Lisäksi
verovelvollinen voi tietyin rajoituksin hakea eriasteisia ennakkoratkaisujaan
hänen omaan tilanteeseensa. Tämä tutkielma pyrkii löytämään ne tilanteet
joissa verotus on selvä ja lisäksi ne harmaat alueet, jolloin tulee olla erityisen
huolellinen.

1.4 Aineisto ja menetelmät

Lähtökohtaisesti tutkielma on toteutettu siten, että kirjallisuuden ja
vakiintuneen oikeuskäytännön pohjalta on määritelty käsitteet ja käsitteen ne
alueet, jotka eivät ole vakiintuneita, tai ovat muutoin tulkinnanvaraisia.
Tutkielman pohjana on kirjallisuuden lisäksi Korkeimman hallinto-oikeuden ja
Keskusverolautakunnan ratkaisuja yhteensä 79 kappaletta. Osa KHO:n
päätöksistä on sellaisia, jotka se on saanut ratkaistavakseen KVL:n päätöksestä
tehdyn valituksen johdosta. Tällaiset ratkaisut, vaikka ratkaisu olisi sellainen,
jolla ei muuteta KVL:n ratkaisua tai sen perusteita, on käsitelty KHO:n
ratkaisuina.
Aineiston tulkinta on käsiteanalyyttinen ja laadullinen, jolloin pyrkimys
on avata käsitteen tunnusmerkistö, jotta sen pohjalta voidaan tehdä
myöhemmin yhteenveto käsitteestä ja siltä pohjalta tarkastella sitä, mitä se
tarkoittaa verosuunnittelun kannalta yrittäjälle, sijoittajalle ja työnantajalle.
Aineistoa ei tulkita johtamis- tai muidenkaan vastaavien teorioiden pohjalta,
vaan näkökulma on selvittää niitä vaihtoehtoja, joita päätöksentekijällä on
käytettävissä, ja missä olosuhteissa verotuksellisesti jotkin ratkaisut ovat
edullisempia kuin jotkin muut. Lähtökohta on siis tarjota verosuunnitteluun
työkalu, jonka pohjalta voidaan ratkaista yksinkertaiset verotukselliset tilanteet
ja eteenkin tuoda esiin ne seikat, joiden pohjalta kannattaa kiinnittää erityistä
huomiota mahdollisiin veroseuraamuksiin.
Aineistossa on paljon sellaisia tapauksia, joista verovelvollinen on
valittanut ja muutos on tapahtunut hänen käsitystään vastaan. Tällaisesta
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seikasta ei tutkielmassa yleensä ole mainintaa, ellei se yksittäistapauksena ole
erityisen merkittävä. Tähän menettelyyn on päädytty, koska yksittäisen
verovelvollisen käsitys ”oikeasta” verolain tulkinnasta ei välttämättä perustu
minkään
asteiseen
todelliseen
tietoon,
vaan
on
hänen
oma
maallikkokäsityksensä. Lisäksi on huomattava sekin seikka, että läheskään aina
muutos ei ole verovelvollisen vahingoksi, vaikka hän niin on valitustaan
tehdessä luullut. Näin saattaa olla eteenkin niissä tapauksissa, joissa on
päädytty soveltamaan EVL:a, jolloin tuloista saattaa suurempi osa olla
verotettavaa, mutta vastaavasti vähennyspohja voi olla huomattavasti laajempi.
Yksittäisen verovelvollisen kohdalla edullisuuteen saattaa vaikuttaa myös
hänen henkilökohtainen tilanteensa, jolloin pelkkä verotus ei ole kaikkein
relevantein kysymys hänelle. Esimerkkinä voisi olla tuleva avioero ja siihen
liittyvä ositus, silloin kun yritysvarallisuutta ei ole suljettu avioehdolla tai
testamentilla pois aviopuolisolta. Tällainen tilanne voisi olla se, jossa perheen
varallisuus koostuu osakeyhtiöstä, jonka mies haluaa kokonaan itselleen, ja
perheen asunnosta, jonka vaimo haluaa itselleen ja lapsilleen. Tässä tilanteessa
vaimon intressissä on saada osakeyhtiölle mahdollisimman suuri tulos, jotta
sen arvo ositusta tehdessä olisi korkea, jolloin hänen taloudellinen asemansa
osituksen jälkeen olisi parempi kuin, jos osakeyhtiön tulos olisi ollut pienempi,
mutta verotuksellisesti järkevämpi. Tällaiset taustavaikuttimet eivät
luonnollisesti ilmene yleensä ratkaisuista, mutta niiden olemassaolosta johtuen
ei voida tehdä yksiselitteisiä päätelmiä siitä, oliko päätös verovelvollisen
kannalta hyvä vai ei.
Ongelmaan ratkaisun edullisuudesta törmätään myös silloin, kun
kyseessä
on
osakeyhtiö,
joka
on
itsenäinen
verovelvollinen,
oikeustoimikelpoinen juridinen henkilö sekä voittoa tavoitteleva yksikkö.
Monissa tilanteissa yhtiön etu on eri kuin sen osakkaiden etu, mikäli asiaa
tarkastellaan vain ja ainoastaan yhtiön tai sen osakkaan näkökulmasta. Milloin
taas tarkastelu on kokonaisvaltainen, tulisi tietää omistajien sen hetkinen
tulorakenne, varallisuusasema sekä lyhyen- ja pitkäntähtäimen tulontarve
yhtiöstä. Mikäli yhtiöllä on useita osakkaita, saattaa tilanne olla sellainen, että
osakkaiden intressit ovat toisistaan eroavat, jolloin ratkaisu saattaa olla
edullinen yhdelle osakkaalle, neutraali toiselle ja epäedullinen kolmannelle.
Ottaen huomioon nämä seikat kokonaisuutena, tutkielma ei edes yritä arvioida
tehtyjen ratkaisujen myönteisyyttä tai kielteisyyttä sen kohteen kokonaistilanne
huomioiden.
Menetelmällisesti tutkielmassa pyritään löytämään yhtenevyyksiä ja
eroavaisuuksia asioiden argumenteissa puoleen ja vastaan. Näitä vertaamalla ja
yhdistämällä rakennetaan yleiskäsitys tilanteesta, jolta pohjalta lähestytään
yrittäjän ja sijoittajan verosuunnittelua sekä työntekijöiden kannustamisen
mahdollisuuksia. Tältä pohjalta tehdään päätelmiä siitä, mikä yhtiömuoto on
verotuksellisesti järkevin. Lisäksi tuloksissa tuodaan esiin seikkoja, jotka
puoltavat konsernirakennetta tai puhuvat sitä vastaan. Samoin aineiston
pohjalta tuodaan esiin tutkielmassa käytetyn oikeuskäytännön valossa niitä
seikkoja, joiden pohjalta tehdään valinta EVL:n ja TVL:n välillä. Vaikka
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peitellyn osingon verotuksen tason laskettua, sen mielenkiinnon on syytä uskoa
laskevan, on se oikeuskäytännön valossa hyvinkin relevantti seikka, eritoten
pienempien osakeyhtiöiden kohdalla. Tästä johtuen, tutkielmassa myös
konstruoidaan tunnusmerkistö seikoista jotka puhuvat peitellyn osingon
olemassaolon puolesta ja vastaan.
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2 PALKITSEMINEN JA SIJOITUSTOIMINTA
Suuri osa tutkimusta käsittelee sitä, mitä ovat pääomatulot ja miten
omistajayrittäjä voi kanavoida osan tuloistaan itselleen kevyemmin verotettuina
tuloina. Monesti kyseessä ovat silloin pääomatulot, mutta ei läheskään aina.
Joissakin tilanteissa ansiotulojen verotus on kevyempää, mutta ei pidä unohtaa
myöskään eri yhtiömuotojen vaikutusta verotukseen.
Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verotuksellinen kohtelu on
erittäin laajaa ja monimutkaista ja siihen vaikuttavat hyvinkin erilaiset intressit.
Toisaalta omistajat haluavat kasvattaa omistuksensa arvoa yleensä pitkällä
tähtäimellä, työntekijät haluavat suhteellisen nopeita bonuksia, joista pääsee
nauttimaan vaikka vaihtaisi työpaikkaa ja veronsaajalla on omat intressinsä
varmistaa oikeudenmukaisen veronkannon.

2.1 Henkilöstön palkitsemisesta

Työntekijän palkitsemiseen on olemassa hyvinkin monimutkaisia malleja,
mutta jos mietimme niitä malleja, jotka johtavat johonkin taloudelliseen
palkitsemiseen, niin joudumme lähes aina toteamaan sen seikan, että nuo
taloudelliset hyödyt, verotetaan ansiotulona saajallaan. Tämä johtaa siihen, että
ansaitusta bonuksesta saattaa mennä veroina suurempi osa, kuin mitä sen
ansainnut ihminen saa itselleen verojen ja muiden maksujen jälkeen.
Ansiotulojen verotukseen vaikuttavat monet seikat, kuten tulojen määrä, sillä
verotus on progressiivista. Lisäksi siihen vaikuttaa henkilön asuinkunta ja se,
kuuluuko henkilö verotusoikeuden omaavaan uskonnolliseen yhteisöön vai ei.
Lisäksi eri maksut ovat porrastettuja eri tavoin, johon saattaa vaikuttaa mm.
saajan ikä. Pääomatulojen verotus taas on lähes tasaverotusta, eikä siihen
vaikuta henkilön asuinpaikka tai uskonnollinen yhteisö millään tavoin.
Voidaan ajatella, että normaali rationaalinen ihminen laskee arjessaan
verojen jälkeisiä tulojaan. Tästä johtuen on luultavaa, että sellainen kannustin,
josta hän saa mahdollisimman suuren osan itselleen ”puhtaana käteen”, on
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mieluisampi, kuin nimellisarvoltaan suurempi. Joissakin yksittäistapauksissa
saattaa olla tilanne toinen.
Verotuksessa yleinen lähtökohta on se, että kaikki työn tekemiseen
liittyvät edut ovat ansiotuloa, näin on myös yleensä työsuhdeoptioiden
kohdalla, samoilla linjoilla on Haapanimi kommentoidessaan KHO:n ratkaisua
(2006, 22). Tämä on hyvä huomata, ja jos suunnitteilla on kannustinjärjestelmä,
niin mielenkiinto kohdistuu sen verotuskohteluun niin työntekijällä kuin myös
työnantajalla. Suomessa lähtökohtaisesti osakeperusteiset kannustinjärjestelmät
on katsottu sellaisiksi, että niiden kustannuksia ei maksaja ole saanut vähentää
verotuksessaan, vaikka kulut onkin katsottu työntekijän palkaksi, tosin
synteettisten optioiden kohdalla on hyväksytty rahasuorituksen vähentäminen
maksajan kirjanpidossa. Lisäksi optioihin liittyvät sotumaksut on saanut
vähentää. Mikäli taas optiot ovat sellaisia, että ne vaihtuvat osakkeisiin,
kyseessä on yleensä omanpääomanehtoinen osakeohjelma, eikä osakkeiden
luovutus laukaise oikeutta verovähennyksiin. (Haapaniemi 2006, 22, 168 - 169).
Henkilöstön sitouttamiseen ja palkitsemiseen on käytettävissä myös
vakuutusinstrumentteja, joista mielenkiinto kohdistuu kahteen päähaaraan
tässä tutkielmassa. Ensimmäinen on lisäeläkevakuutus ja toinen on
henkivakuutus.
Mikäli yritys päätyy palkitsemaan henkilöstöä kokonaisuutena tai suurina
ryhminä, tämä voi tapahtua henkivakuutuksen kautta kustannustehokkaasti
niin
maksajan
kuin
saajan
näkökulmasta
(Rautio
2012,
5).
Palkitsemisjärjestelmää rakennettaessa tulisi olla tarkka, jotta se olisi
oikeudenmukainen, eikä se perusteetta syrjisi joitakin ryhmiä tai henkilöitä.
Todellisessa tilanteessa tulee punnita tarkoin asiaa myös työoikeudelliselta
kannalta unohtamatta ainakaan työsopimuslain ja tasa-arvolain säännöksiä.
Näiden säännösten huomioimattomuus ei automaattisesti aiheuta muutoksia
etuuden verotukseen, ellei tilanne muutoin täytä esimerkiksi peitellyn
osingonjaon säännöksiä.
Kuva 1 kertoo siitä, mitä palkitsemiskeinoja työntekijät itse olisivat
halukkaita valitsemaan, kun he saivat valita annetuista vaihtoehdoista neljä
mieluisinta. Kuviosta havaitaan, että ylivoimaisesti suosituin oli hyvä
peruspalkka, sitten seurasivat työn sisällölliset seikat, kolmantena oli työterveys
ja neljännellä sijalla oli vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus, kun taas
henkivakuutus pääsi vasta sijalle 10. Vaihtoehtoja oli 11 sekä oma muu valinta.
(Rautio 2012, 54.)
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KUVA 2 Mitä palkitsemiskeinoja työntekijät valitsisivat itse (Rautio 2012, 54)
Vapaaehtoisen eläkkeen kohdalla on hyvä huomata se, että sillä voidaan
tiettyjen reunaehtojen vallitessa paitsi parantaa itse eläketurvaa, niin myös
alentaa eläkeikää. Sääntely on erittäin tarkkaa, ja se tulee varmistaa
tapauskohtaisesti erikseen, jotta osapuolille ei muodostu ikäviä yllätyksiä.
Lisäksi Rautio (2012, 28) tuo esiin sen seikan, että eläkevakuutus etu on myös
vastuullista henkilöstöpolitiikkaa siltä kannalta katsottuna, että yhteiskunnan
eläkevarat hänen näkemyksensä mukaan pienenevät voimakkaasti.
Eläkevakuutusten ehdot ovat periaatteessa vapaasti sovittavissa.
Verotuksellisesti ihan kaikki ei ole järkevää, sillä tietyissä tilanteissa voidaan
katsoa, että eläkevakuutuksella on kierretty verolainsäädäntöä. Jos niin olisi,
asialle annettaisiin sen todellisen luonteen mukainen asema, joka tässä
tapauksessa tarkoittaa joko peiteltyä osingonjakoa, tai sellaista etuutta, joka olisi
pitänyt käsitellä verotettavana etuutena. Lisäksi on olemassa ehtoja, jotka
rajoittavat käytännössä sopimusvapautta osapuolten välillä. Eräs tällainen on
se, että eläkkeenmaksuajan tulee olla vähintään 10 vuotta. Poikkeus tähän
sallitaan vain, jos henkilö jää eläkkeelle myöhemmin kuin normaalina
eläkkeelle jäämisiässä. Tuo ikä on 63 vuotta. Eläkevakuutuksen kustannukset
ovat vähennyskelpoisia (EVL 8.1§ 4k).
Henkilöstön palkitsemisesta vapaaehtoisin vakuutuksin on katsottu
olevan suhteellisen arvostettua palkansaajien taholla (Rautio 2012, 54). Lisäksi
on esittää, että vakuutus on työnantajalle edullinen verrattuna tulospalkkioon
(Rautio 2012, 31).
Kuva 2:n perusteella eläkevakuutuksen arvostus näyttäisi olevan vahvasti
ikäsidonnainen
asia,
joka
tulee
mielestäni
ottaa
huomioon
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palkitsemisjärjestelmää suunnitellessa, sillä Raution tulosten perusteella sen
suosio ei ole kovinkaan korkea nuorempien vastaajien keskuudessa. Kaikkein
nuorimmassa ikäryhmässä, joka oli alle 25v, vain 13 % valitsi neljän joukkoon
eläkevakuutuksen, kun suurimman kannatuksen ryhmässä, 55 – 59v, kannatus
oli peräti 67 % tasoa. (Rautio 2012, 56.)

KUVA 2 Valintana eläkevakuutus, ikäjakauma vastaajista (Rautio 2012, 56).
Eläkevakuutus voi olla henkilökohtainen tai kollektiivinen. Kollektiivinen
vakuutus menee useammin verotuksessa hyväksyttyihin kuluihin, mutta
tässäkään ei saa noudattaa mielivaltaa. Ensinnäkin ryhmä ei saa olla nimetty,
vaan sen tulee olla muin tavoin rajattu. Sopivia rajauksia ovat esimerkiksi
ammattinimikkeet ja toimipisteet. Lähtökohtaisesti etuuden määrä ja sen
määräytyminen ovat vapaasti päätettävissä, kunhan sama sääntely koskee koko
ryhmää. Esimerkkeinä Rautio tuo esiin prosentin palkasta tai euromäärän
(2012, 29).
Saajalleen eläkevakuutus etu voi olla hyvinkin merkittävä pitkällä
aikavälillä, sillä tällainen etu on veroton etu 8 500 euron vuosimaksuun saakka.
Tähän lasketaan henkilön kaikki, myös eri työnantajan maksamat,
eläkevakuutusedut.
(TVL
68.2§).
Toisaalta
se
pienentää
sitä
verovähennysoikeutta, joka henkilöllä itsellään olisi muutoin puoleen, eli 5 000
eurosta 2 500 euroon vuodessa (TVL 54d§). Näitä sääntöjä sovelletaan myös
yksilöllisiin vakuutuksiin. Yksilölliset vakuutukset saattavat olla vaikeita
työoikeudellisesti, joten niiden kanssa pitää olla tarkkana verotuksen lisäksi
myös tuolta aspektilta.
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Eläkevakuutukseen saa sisältyä myös henkivakuutus, kunhan edunsaajina
ovat vakuutetun omaiset. Samoin siihen saa sisältyä perhe-eläkeoikeus
vakuutetun kuollessa. Kuolinvarakorvaukseen sovelletaan saajalleen
verottomuutta.
Henkilöstöä voidaan palkita maksamalla osa yrityksen voitosta
henkilöstörahastoon. Henkilöstörahaston maksama korvaus rahasto-osuudesta
ja ylijäämästä on saajalleen osittain verotettavaa. Tuloverolain mukaan (65§) 80
% tuollaisesta tulosta on ansiotulona verotettavaa ja loppu 20 % verotonta.
Tulee huomata, että yritys voi vähentää omassa verotuksessaan tietyin ehdoin
henkilöstörahastoon suorittamansa maksut (EVL 8.1§ 14k).
Henkilöstö voidaan palkita tavanomaisilla henkilöstöeduilla. Tätä ei
yleensä mielletä varsinaiseksi palkitsemiseksi, vaan pikemminkin kyse on
eräänlaisesta maantavasta. Henkilöstöetu saa olla tavanomaista ja kohtuullista.
Rajat ja määritelmät ovat häilyviä, mutta karkeana nyrkkisääntönä voidaan
pitää sitä, että etu saa olla vähintään sama, kuin yrityksen ”parhaan” asiakkaan
etu. Alakohtaisesti saattaa etu olla hieman suurempi. Kun edun taso on
poikkeuksellisen korkea, tulee huolella varmistaa se, että etu ei ammu yli, sillä
silloin se muuttuu verotettavaksi eduksi, jota tulee kohdella aivan samoin, kuin
kaikkia muitakin työsuhde-etuja, eli työnantajalle tulee mm. ennakonpidätys
velvollisuus ja edusta tulee lisäksi maksaa työnantajan sivukulut. Lisäksi
kohtuulliset merkkipäivämuistamiset ovat verottomia, kunhan työntekijä ei itse
saa lahjaansa valita. Lisäksi on paljon pientä sääntelyä, johon tutkielma ei
paneudu. (TVL 69§)
Lisäksi palkitsemisessa on käytettävissä verotuksellisesti saajalleen
edullisemmat edut, jotka määritellään TVL:n 64§:ssä. Näistä mainittakoon ns.
työsuhdematkalippu, joka saattaa parhaimmillaan olla arvoltaan jopa 3 400
euroa, josta verotettavaa etuutta on vain 300 euroa. Toisaalta tuo etu
käytännössä poistaa työmatkakulujen vähentämismahdollisuuden, joka olisi,
mikäli em. etua henkilö ei saisi. Lisäksi Verohallinnon päätöksessä (1186/2011)
luetellaan mm. asunto-, auto, ravinto-, puhelin ja autotalliedut.
Lähtökohta palkitsemissa on se, että kaikki palkitseminen perustuu
työntekoon ja on siten ansiotulona verotettavaa tuloa, ellei erikseen toisin ole
säännelty. Tästä johtuen, palkitsemiseen pääomatuloina, tai osittain
verottomina tuloina, ei ole juurikaan mahdollisuuksia.

2.2 Sijoitustoiminnasta ja sen verotuksesta yleisellä tasolla

Luonnollinen henkilö voi harjoittaa sijoitustoimintaa hyvinkin eri tavoin.
Omistaminen saattaa olla osta ja pidä – tyyppistä, jolloin henkilö ei juurikaan
myy ostamiaan sijoituskohteita. Toisaalta henkilö voi harjoittaa hyvinkin
kiivastempoista kaupankäyntiä ns. daytrading –tyyppisesti.
Paitsi että
kaupankäynti saattaa olla lähes millaista vaan, niin vastaavasti
sijoitusinstrumentitkin voivat poiketa paljon toisistaan. Henkilö voi käydä
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kauppaa pörssiosakkeilla tai – johdannaisilla, hän voi sijoittaa rahastoihin tai
hän saattaa ostaa ja myydä vaikkapa kiinteistöjä. Henkilö voi käydä kauppaa
oikeastaan millä tahansa asialla, jolla on jonkinlainen arvo nyt tai mahdollisesti
tulevaisuudessa. Vastaavasti henkilö saattaa ostaa asuntoja, joita hän joko
laittaa vuokralle tai kunnostaa ja pyrkii myymään ne voitolla.
Kaupankäyntikohteet ja –hinnat voivat olla missä tahansa valtiossa ja
sovittu
mihin
tahansa
valuuttaan.
Ulkomaanrahanmääräisessä
kaupankäynnissä tulee oma lisänsä sovellettavista valuuttakursseista, kun
verotus kuitenkin toteutetaan euroina. Nämä ovat vain pienenä esimerkkinä
siitä, mitä kaikkea sijoitustoimintaan saattaa sisältyä. Kaikkiin mahdollisiin
tilanteisiin on täysin mahdotonta löytää ratkaisua, joten jatkossa tutkielmassa
pyritään keskittymään Suomen sisäiseen sijoittamiseen, joka tapahtuu
euromääräisenä, ja siihenkin vain siltä osin, milloin lähestytään ansiotulon ja
pääomatulon rajankäyntiä.

2.2.1 Toimiminen ilman yritysmuotoa ja toiminimi
Mikäli sijoittaja toimii yksityishenkilönä omaan lukuunsa, hän samalla kantaa
kaiken liiketoiminta riskin omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnan tappiosta hän vastaa täysimääräisesti
myös sijoitusomaisuuden ulkopuolisilla varoilla ja tuloilla. Pahimmillaan
viimekädessä hän joutuu hakeutumaan velkajärjestelyyn selvitäkseen
veloistaan. Yleensä riski ei ole kovin korkea, mikäli sijoituskohteet ovat
reaalisia, kuten on asunnon laita, mutta tilanne on kovin eri, mikäli instrumentit
ovat sellaisia johdannaisia, joihin ei sisälly realista kohde-etuutta. Toisaalta
tuota riskiä pienentää se, jos henkilö ei sijoita lainarahaa, ja pyri hyötymään ns.
velkavivusta, vaan käyttää vain ja ainoastaan yksityistalouden ylijäämävaroja.
Samankaltainen riski sisältyy myös henkilöyhtiöiden vastuunalaisiin
yhtiömiehiin. Näitä ovat avoimen yhtiön yhtiömiehet, kommandiittiyhtiön
vastuunalainen yhtiömies sekä laivanisännistöyhtiön laivaisäntä. Osakeyhtiössä
normaalisti ei ole osakkaan velkavastuuta.
Henkilö, jolle on kertynyt varallisuutta, tai on halukas velkarahalla
sijoittamaan, olettaen, että hän saa sitä, voi toteuttaa toimensa missä tahansa
juridisessa muodossa. Yksinkertaisimmillaan hän ostaa yksityishenkilönä
sijoituskohteen, vaikkapa asunnon, ja laittaa sen vuokralle. Tuossa tilanteessa
verotuksessa hänelle muodostuu pääomatuloja, mikäli vuokratuotot ylittävät
sijoituskustannukset.
Verotuksessa
yksityishenkilölle
hyväksyttyjä
kustannuksia ovat asuinhuoneiston kohdalla asunto-osakeyhtiölle maksettu
hoitovastike sekä muut asunnon ylläpitämiseen liittyvät kustannukset, joita
saattaa olla palovakuutus ja vuokravälittäjän palkkio, milloin hän on sen
maksanut. Lisäksi sijoittaja saa vähentää asunnon hankintaan liittyvän
maksamansa lainan kulut ja korot. Vuokraustoiminnan alkamisen jälkeen
syntyneet vuosikorjausmenot hän saa vähentää suoraan vuokratuotosta, eikä
niitä lasketa asunnon hankintamenoon. Huoneiston vastikkeeseen sisältyvän
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pääomalyhennyksen hän saa vähentää, vain mikäli asunto-osakeyhtiö on
tulouttanut sen omassa verotuksessaan. Tätä varten sijoittajan on käytännössä
pyydettävä
selvitys
taloyhtiön
isännöitsijältä.
Hankintaja
perusparannusmenoja henkilö ei saa vähentää, vaan ne lisätään asunnon
hankintamenoon ja vähennettäviksi ne tulevat silloin kun asunto myydään.
Kun luonnollinen henkilö ostaa sijoituskiinteistön, vaikkapa kaavatontilla
olevan omakotitalon, on verotus suunnilleen sama, mutta eroavaisuuksiakin
syntyy. Hän saa vähentää lainat ja ylläpitokustannukset aivan samoin
verotuksessa, kuin kyseessä olisi asunto-osake. Merkittävimmät erot tulevat
vastaan vuosikorjausmenon, perusparannuskustannuksen ja rakennuksen
poiston kohdalla. Kun kyseessä on kiinteistö, muodostuu helpommin
ongelmaksi perusparannuksen ja vuosikorjauksen välinen rajankäynti. Tästä
onkin jonkin verran korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja, sillä jaottelu on
jo hieman iäkkäämpää. Esimerkkinä toimikoon kiinteistön parkkipaikka, joka
on nurmirakenteinen ja heikkokuntoinen. Mikäli tuo alue vain lanataan
tasaiseksi, tilanne on selvä, kyseessä on vuosikorjaus, sillä parkkipaikan ”laatu”
ei parane, vaan ennallistuu siihen mitä se oli joskus. Tämän kustannuksen
henkilö saa vähentää verotuksessaan kyseisen vuoden vuokratuotoista. Entäpä,
jos parkkipaikka asvaltoidaan? Silloin tilanne on yksiselitteisen selvä, kyseessä
on perusparannusmeno, joka aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan.
Käytännössä
tämä
asvaltointi
kustannus
lisättäneen
rakennuksen
menojäännöksen, jolta pohjalta henkilö saa tehdä enintään 4 %
menojäännöspoiston (asuinrakennus). Lisäksi rakennuksen tietyt osat, kuten
hissit ja keskusantennit, katsotaan omiksi kokonaisuuksiksi, jotka poistetaan
enintään 25 % menojäännöspoistoin.
Vuokratulot ovat pääomatuloja, jotka verotetaan erillään ansiotuloista.
Koska rakennuksesta saa tehdä poiston, mutta asunto-osakeyhtiön osakkeista
ei, voidaan verotuksellisesti perustellusti sanoa, että sijoitusasunto, joka on
itsenäinen rakennus, on verotuksessa joustavampi. Tämä aukeaa esimerkin
kautta: Jos sijoittaja ostaa omakotitalon, jonka arvo on 300 000 € ja laittaa sen
vuokralle juokseva verotus on aivan eri, riippuen siitä, onko ostettu talo asuntoosakeyhtiö vai itsenäinen kiinteistö. Olettakaamme, että kummasakin
tapauksessa juoksevat vuosikulut ovat yhtenevät, 7 000€ ja vuokratulo 30 000€.
Asunto-osakkeen kohdalla ensimmäisen vuoden verotettava tulo on siten
23 000€ (30 000 € - 7 000 €), josta menee pääomatuloveroa 6 900 € (30 %, jos
hänellä ei ole muita pääomatuloja) eli sijoittajalle ”jää käteen” 16 100 €. Jos
kyseessä on itsenäinen kiinteistö, jossa tontin arvo on luotettavan selvityksen
mukaan 50 000 € ja rakennuksen arvo on siten 250 000 €. Nyt sijoittaja saa
muiden kulujen lisäksi tehdä rakennuksesta enintään 4 % menojäännöspoiston,
joka on enintään 10 000 €, jolloin verotettavaksi pääomatuloksi muodostuu
13 000 € (30 000 € - 7 000€ - 10 000€), josta menee veroa 3 900€ (30 %, jos hänellä
ei ole muita pääomatuloja) eli sijoittajalle ”jää käteen” 19 100 €. Ero on
merkittävä, mutta tasaantuu sitten, jos sijoittaja myy asunnon. Tuolloin
omakotitalosta tehdyt poistot palautuvat sitä kautta, että myyntivoitosta
vähennettävä hankintameno jää poistojen verran pienemmäksi. Poistojen
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ehdoton hyvä puoli on se, että sijoittaja saa tehdä enintään em. poistot, siis hän
voi halutessaan olla tekemättä poistoa lainkaan, tai tehdä 4 % pienemmän
menojäännöspoiston ja vastaavasti rakennustekniikan osalta 0 – 25 %
menojäännöksestä.
Mikäli henkilö harjoittaa sellaista kiinteistösijoitustoimintaa, jossa liikkuu
paljon
arvonlisäverotettua
kustannusta
ja
vuokran
maksaja
on
arvonlisäverovelvollinen, on omistajan harkittava, kannattaisiko hänen
hakeutua vuokraustoiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Se teettää vähän
töitä, mutta silloin sijoittaja voi vähentää kustannuksiinsa sisältyvät
arvonlisäverot vuokralaisen maksamasta arvonlisäverosta.
Luonnollisen henkilön verotettava tulo lasketaan vuosittain ja koko tulo
verotetaan hänen henkilökohtaisessa verotuksessa. Tästä johtuen hänen
siirtäessä omaisuuttaan yksityiskäyttöön, siitä ei enää mene veroa, sillä verooikeudellisesti omaisuus on jo verovelvollisen omaisuutta. Periaatteessa
luonnollinen henkilö voi harjoittaa lähes mitä tahansa sijoitustoimintaa ilman
yhtiön perustamista. Etuna siinä on se, että kaikki voitot ja tappiot tulee
vuosittain verotettua henkilöllä, eikä myöhempiä veroseuraamuksia ole. Lisäksi
hyvää siinä on se, että sijoittajan ei tarvitse pyörittää yrityksen byrokratiaa eikä
ottaa huomioon mm. osakeyhtiölainsäädäntöä.
Rahastosijoittamisesta tässä yhteydessä todetaan vain se, että rahastoosuuden mahdollinen vuotuinen voitto tai tappio ei tule verotettavaksi
osuuden omistajalla eikä rahastolla, vaan verotus toteutuu siinä vaiheessa, kun
rahasto-osuus myydään tai rahasto jakaa osuuden omistajalle voitto-osuutta tai
vastaavaa. Rahasto-osuuden tuotto tai myyntivoitto on aina omistajalleen
pääomatuloa.
Luonnollisen henkilön verotuksessa jaetaan tulo sen mukaan, mistä
tulolähteestä se on tullut ja verotettava tulo verotetaan kahdessa eri tulolajissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja ei ole sidottu siihen, että
toiminta on yhdessä muodossa. Mikään ei estä häntä allokoimasta sijoituksiaan
osittain osakeyhtiöön (tai useampaankin), avoimeen yhtiöön ja omiin varoihin.
Luonnollisella henkilöllä voi olla kolmen eri tulonlähteen tuloja,
elinkeinotoiminnan tulonlähteen tuloja, henkilökohtaisen tulonlähteen tuloja
sekä maatalouden tulonlähteen tuloja. Nämä tulot verotetaan luonnollisella
henkilöllä tuloverolain mukaan, jossa lähtökohtana on jako kahteen tulolajiin,
eli ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Tämä jako tehdään tietyin rajoituksin myös
osakeyhtiön jakamaan osinkoon, josta myöhemmin lisää.
On huomattava, että jako tehdään ensin tulonlähteessä jakoon
ansiotuloon ja pääomatuloon tulonlähteen nettovarallisuuden mukaan ja sen
jälkeen verotetaan erillisinä tulolajeina luonnollisella henkilöllä.
Luonnollisen henkilön saadessa tuloja, niistä tehdään luonnolliset
vähennykset, joita ovat ne kulut, jotka on uhrattu tulonhankkimiseen tai
säilyttämiseen. Lisäksi luonnollinen henkilö voi vähentää tiettyjä korkoja
verotuksessaan, joista mainittakoon opinto- ja oman asunnon asuntolainan
korot. Lisäksi erikoisuus, joka ei suoranaisesti liity sijoitustoimintaan on se, että
pääomatuloista voi vähentää tietyin rajoituksin myös vapaaehtoisen
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eläkesäästämisen maksut sekä pitkäaikaissäästämisen (PS) maksut. Vastaavasti
saa vähentää edellisten vuosien (enintään 10 v) pääomatulolajin tappion sekä
mahdollisen kotitalousvähennyksen, joka vähennetään muutoin maksettavista
veroista. Hän voi myös tietyin rajoituksin vähentää myyntivoitoistaan aiempia
myyntitappioita. Lisäksi tietyissä tilanteissa osa vähennyksistä on siirrettävissä
puolisolle, mikäli sellainen on. Näistä ei tässä sen enempää, sillä niihin ei
vaikuta sijoitustoiminnan juridinen muoto, vaan ne ovat periaatteessa kaikkien
verovelvollisten käytettävissä pois lukien osakeyhtiö, joka on itsenäinen
verovelvollinen.
Henkilö voi toimia myös liikkeenharjoittajana ja hallinnoida
sijoitussalkkuaan sen kautta. Tällöin tulee vastaan kirjanpitovelvollisuus, joka
tosin on suhteellisen kevyttä. Tuossa tilanteessa elinkeinolle lasketaan erikseen
tulos, joka sitten verotetaan omistajalla vuosittain. Jako pääoma- ja ansiotuloon
tapahtuu yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Lähtökohta on se, että
elinkeinonharjoittaja voi halutessaan nostaa kaikki tulonsa, tietyin myyntivoitto
varauksin, ansiotuloina, tai nettovarallisuudelle laskettuna 10 % tuottona
pääomatulona tai 20 % pääomatuloina ja loppu ansiotuloina. Mikäli tuolloin
kirjanpidossa on yksityistalouteen kuuluvia varoja, kuten oma asunto tai auto,
se poistetaan. On huomattava, että varsinaiset myyntivoitot verotetaan
kuitenkin aina pääomatuloina.
Kummassakin tapauksessa, mikäli sijoitustoiminta on laajaa ja säännöllistä
tuloa kerryttävää, määrätään henkilölle ennakkoverot, jotka perustuvat
edellisen vuoden tulokseen. Toiminimelle määrätään aina ennakkoverot, ellei
toiminta ole lopetettu tai muuten ilmoitettu toiminnan tilapäisesti lakanneen.
Myyntivoittojen osalta on huomattava se seikka, että luonnollinen henkilö
voi aina valita laskennan pohjaksi todellisen hankintamenon lisättynä niillä
tulonhankkimis- ja säilyttämiskuluilla, joita ei ole aiemmin voinut
verotuksessaan vähentää sekä mahdollisilla perusparannusmenoilla lisättynä.
Hän voi halutessaan vaihtoehtoisesti soveltaa hankintameno-olettamaa, joka on
alle 10 vuotta omistettujen kohteiden kohdalla 20 % myyntihinnasta ja 40 % yli
10 vuotta omistettujen kohdalla. Lisäksi on tietyissä poikkeustilanteissa täysi
verovapaus tai 80 % hankintameno-olettama. Milloin verovelvollinen valitsee
käytettäväksi hankintameno-olettaman, hän ei saa vähentää mitään muita
kuluja.

2.2.2 Henkilöyhtiö sijoitusyhtiönä
Henkilöyhtiöillä yleensä tarkoitetaan avointa yhtiötä sekä kommandiittiyhtiötä.
Lisäksi näihin monilta osin rinnastuu laivanisännistöyhtiö (Merilaki 5 luku).
Eräänlainen näihin rinnastuva yhtiö on eurooppalainen taloudellinen
etuyhteenliittymä, mutta se ei kuulu tämän tutkielman piiriin, sillä sen
varsinainen tarkoitus ei ole tehdä voittoa, vaan edistää osakkaiden etua
muutoin.
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Avointa ja kommandiittiyhtiötä säätelee oma erityislakinsa, mutta niiden
verotus on toteutettu EVL:N ja TVL:n mukaan. Avoimessa yhtiössä jokainen
yhtiömies vastaa kaikella varallisuudellaan yhtiön velvoitteista, kun
kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, ei vastaa kuin sijoittamallaan
panoksella yhtiön velvoitteista, mutta hänellä taas ei ole äänivaltaa yhtiön
asioista päätettäessä virallisesti. Epävirallisesti hänellä saattaa olla hyvinkin
vahva vaikutusvalta, mutta se ei perustu lainsäädäntöön. On hyvä huomata,
että kummassakaan näistä yhtiöistä ei osakkaan välttämättä tarvitse olla
luonnollinen henkilö, vaan myös esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta voi olla
yhtiömiehinä. Yleensä kuitenkin tilanne on se, että yhtiömiehet ovat
luonnollisia henkilöitä.
Avoin ja kommandiittiyhtiöt ovat erillisiä kirjanpitovelvollisia ja niille on
laskettava erikseen tilikauden tulos, joka sitten jaetaan yhtiömiehillä
verotettavaksi heidän osuuksien tai yhtiösopimuksen mukaisessa järjestyksessä.
Eli yhtiö ei ole itse verovelvollinen, vaan verovelvollisuus toteutuu
yhtiömiesten verotuksen kautta. Tilanne on suunnilleen sama, kuin toiminimen
kohdalla, mutta jakajia on useampi, aina vähintään kaksi. Poikkeuksellisesti
saattaa olla se tilanne, että vain yksi yhtiömies saa tuloja, mutta tämä liittyy
yleensä siihen, että kommandiittiyhtiöllä on mennyt heikosti, jolloin tilikauden
tulos on pieni, ja yhtiösopimuksesta johtuen se menee kokonaisuudessaan
äänettömälle yhtiömiehelle.
Nämä yhtiöt voivat hyödyntää poistoja aivan samoin kuin luonnollinen
henkilö, mutta myyntivoittojen kohdalla ei ole käytettävissä hankintamenoolettamaa. Milloin kyseessä on sijoitustoiminta, se ei yleensä ole
arvonlisäverollista, vaan kaupankäynti toteutuu verottomilla hinnoilla.
Periaatteessa arvonlisävero on ns. läpivirtauserä, joten sen vaikutusta tämän
tutkielman parissa ei oteta huomioon, vaikka joissain yksittäistapauksessa sillä
saattaa olla suurikin merkitys.

2.2.3 Osakeyhtiö sijoitusyhtiönä
Osakeyhtiö eroaa oleellisesti edellisistä, sillä se on itsenäinen verovelvollinen,
jolle lasketan tilikauden tulos ja siltä pohjalta määrätään yhteisövero, joka ei ole
sidoksissa omistajiin millään tavalla. Yhteisöveroprosentti on 24,5 % (vuonna
2012). Osakeyhtiölle määrätään ennakkoverot edellisen tilikauden verotettavan
tulon perusteella, joka sittemmin oikaistaan lopullisessa verotuksessa.
Osakeyhtiön jakaessa varojaan osakkaille, se ei johda veroseuraamuksiin
yhtiössä.
Tuloa tuottavien osakkeiden hallinnointi osakeyhtiön kautta on järkevää
siinä vaiheessa kun sen omistusosuus sijoituskohteessa on yli 10 %, sillä silloin
osakeyhtiön saama osinko on sille veroton tulo, muutoin osinkotulo on
verotettavaa tuloa osakeyhtiölle. Tästä johtuen kovin pieniä osuuksia ei
verotuksellisesti kannata sijoittaa osakeyhtiöön.
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Osakeyhtiö voi jakaa varojaan osakkaille kaikin niin tavoin, jotka
osakeyhtiölaki sallii. Näistä tyypillisin on osinko. Kaikissa varojenjako
tilanteissa jakopäätöksen tulee perustua asianmukaisen hallintoelimen
päätökseen, sekä lisäksi varojenjakopäätös ei saa vaarantaa osakeyhtiön
maksuvalmiutta. Tästä johtuen, käytännössä varojen siirto osakeyhtiöstä
osakkaille on aina ainakin muodollisesti raskas prosessi. Jos yhtiössä on vain
yksi osakas, tilanne on hieman helpompi, sillä silloin voidaan joustavasti
sivuuttaa useimmat määräaikoja koskevat hidasteet, mutta silti käytännössä
joudutaan aina laatimaan tilinpäätös, jotta tiedetään osakeyhtiön
maksuvalmius. Voidaan sanoa, että osakeyhtiö on voitonjaossa kankea
yritysmuoto, mikäli voittoa halutaan jakaa useammin kuin kerran vuodessa,
jolloin muutenkin tehdään tilinpäätös.
Osakeyhtiöön liittyy myös hyviä puolia, joista ainakin kiistaton etu
edellisiin nähden on se, että osakas ei ole itse henkilökohtaisessa vastuussa
yhtiön sitoumuksista. Vastaavan asian esittää hieman toisin sanoin ja toisesta
näkökulmasta Finell, todetessaan, että yhtiön työntekijä voi viedä mukanaan
asiakkaat, joka pahimmillaan johtaa konkurssiin, joten hän näkee osakeyhtiön
turvallisemmaksi yhtiömuodoksi, silloin kun riskit kasvavat (2010, 33-34). Tämä
ei tietenkään tarkoita sitä, että muut varallisuusoikeudelliset seikat
kumoutuisivat, kuten takaus. Osakeyhtiölle annettu takaus tai pantti on aivan
samassa asemassa, kuin takaus tai pantti muutoinkin. Velkavastuun
puutuminen koskee kaikkia muita osakeyhtiön sidoksia, kuten mahdollisia
ostovelkoja, osamaksuja, lainoja sekä veroja. Jotta tätä etua ei menetä, tulee
noudattaa osakeyhtiölakia. Mikäli osakas rikkoo osakeyhtiölakia ja aiheuttaa
siten yhtiölle taloudellisia menetyksiä, on osakas siitä täysin vastuussa myös
yhtiön velkojaan päin. Käytännössä tämä koskee eritoten hallituksen jäseniä
sekä toimitusjohtajaa, mutta pienemmissä yhtiöissä saattaa yksittäinen
osakaskin onnistua peukaloimaan yhtiön asioita eteenkin, jos hänellä on
asemavaltuus tai muutoin myönnetty prokura. Tähän tässä tutkielmassa ei
syvennytä enempää, sillä osakeyhtiölaki on rajattu valtaosin tämän tutkielman
aihepiirin ulkopuolelle.
Eräs osakeyhtiön suurista vahvuuksista lienee se, että osakkaat voivat
päättää siitä, milloin ja kuinka paljon he nostavat varoja yhtiöstä. Tämä koskee
eteenkin perheyhtiöitä, tai muita yhtiöitä, joilla on vain yksi tai harva osakas.
Näin osakas pääsee itse vaikuttamaan siihen, mikä on hänen saamansa tulon
verorasitus. Muissa yhtiömuodoissa tätä mahdollisuutta ei ole. Toisaalta saman
asian heikkous on se, että yhtiö joutuu joka tapauksessa maksamaan veroja,
vaikka siitä ei nostattaisi osinkoja lainkaan.
Listaamattoman osakeyhtiön jakaessa osinkoa, sen verotus osingonsaajalla
riippuu paitsi osingon määrästä, myös yhtiön nettovarallisuudesta ja sitä kautta
osakkeen matemaattisesta arvosta. Lähtökohta on se, että osinko on veroton 9 %
tuottoa vastaavaan määrään saakka yhtiön osakkeen matemaattisesta arvosta
laskettuna. Matemaattiseen arvon laskemisesta on hieman tarkemmin tutkielma
luvussa 3.4.1. Kuitenkaan luonnollinen henkilö ei voi saada verotonta osinkoa
yhteensä kaikista noteeraamattomista osakeyhtiöstä vuodessa kuin enintään
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60 000 €. Mikäli osingot mahtuvat tuon 9 % säännön sisään, on tuon ylimenevä
osa 70 % verotettava pääomatuloina ja loppu 30 % on verotonta. Mikäli osa
osingosta ei mahdu 9 % säännön sisään, on siitä 70 % ansiotuloina verotettavaa
ja loppu 30 % verotonta.
Koska osakeyhtiön jakaman osingon verotus on sidoksissa yhtiön
edelliseen taseeseen, tarkoittaa tämä sitä, että tasesuunnittelua tulee harjoittaa
pitkäjänteisesti ja pyrkiä ennakoimaan tulevien vuosien osingonjako tarve.
Koska osakeyhtiön kaikkien osakkaiden intressit eivät ole yhteneviä,
osakeyhtiölakiin on jouduttu sisällyttämään tiettyjä säännöksiä vähemmistön
suojelemiseksi. Eräs näistä on se, että vähemmistö voi tietyin edellytyksiä vaatia
jaettavaksi osinkoa puolet tilikauden tuloksesta.
Osakeyhtiön harjoittaessa pelkästään sijoitustoimintaa, sille muodostuu
käytännössä vain yksi tulonlähde, eli henkilökohtainen tulonlähde. Muita
mahdollisia tulonlähteitä ovat elinkeinon- ja maataloudentulonlähteet.
Lähtökohtaisesti kullekin tulonlähteelle lasketaan erikseen tulos, joista jokainen
verotetaan itsenäisesti, eli esimerkiksi henkilökohtaisen tulonlähteen tappiota ei
voi kuitata maatalouden tulonlähteen voitolla. Tämä on hyvä huomioida, jotta
yhtiön verotuksessa ei tule ikäviä yllätyksiä. Joissakin tilanteissa voi olla
hyvinkin perusteltua perustaa erilliset osakeyhtiöt kullekin tulonlähteelle.
Pahimmassa tapauksessa saattaisi käydä niin, että yhden tulonlähteen tappio
yhdistettynä toisen tulonlähteen veroihin saa aikaan sen, että yhtiö on haettava
selvitystilaan ja mahdollisesti ajautuu konkurssiin. Jos eri tulot olisivat eri
yhtiöillä, voisi tuon tappiota tekevän osan antaa mennä hallitusti loppuun,
ilman että osakas menettää pahimmillaan koko elämäntyönsä konkurssissa.
Toisaalta, jos yhtiöt muodostaisivat konsernin, olisi tietyin rajoituksin
mahdollista konserniavustuksella tasoittaa verotusta, mikäli jostain syystä
yhtään osakeyhtiötä ei haluta asettaa konkurssiin. Osakeyhtiön mahdollisuus
toimia riskienhallintainstrumenttina on oma suuri kokonaisuutensa, jota sietäisi
tutkia enemmänkin.
Aika-ajoin esiin nousee tilanne, jossa osakeyhtiö sivuutetaan, sillä
perusteella, että sen ainoa tarkoitus on veronkierto. Tämä riski on olemassa
yhden miehen osakeyhtiöissä, joissa osakas on ollut palveluksessa
työnantajalle, ja on sittemmin perustanut yhtiön samaa asiaa tekemään samalle
toimeksiantajalle. Toinen ovat ne osakeyhtiöt, joiden osingonjako perustuu
työpanokseen. Nämä yhtiöt tunnetaan ns. lääkäriyhtiöinä. Kun taannoin
Korkein hallinto-oikeus katsoi tuolla tavoin tapahtuneen voitonjaon olevan
saajalleen pääomatuloa, tuloverolakia muutettiin, ja nyttemmin siellä on
säännös, joka kanavoi tuollaisen voitonjaon ansiotulona verotettavaksi.
Eräs tapa saada tuloja osakeyhtiöstä, on vuokrata sille omaa omaisuutta.
Tyypillisesti sellaisia ovat toimitilat. Menettely on sinänsä ihan laillinen, mutta
vuokratason määrittelyssä tulee olla erityisen tarkka, sillä ylihintainen vuokra
johtaa peitellyn osingonmaksun verotukseen.
Osakaslaina ei ole lainvastainen, mutta mikäli osakas yksin, tai yhdessä
perheenjäsentensä kanssa, omistaa yhtiöstä vähintään 10 %, katsotaan se
voitonjaoksi ja verotetaan osakkaalla pääomatulona. Mikäli velallinen maksaa
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lainan takaisin viiden vuoden kuluessa, hän saa sen vähentää pääomatulojen
hankkimismenona, muussa tapauksessa takaisinmaksusta ei saa enää
verotuksellista hyötyä. Osakkaan asunto voi olla yhtiön taseessa, mutta se
vähennetään osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta, jos osakas omistaa
yksin tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 10 % osakkeista, samoin
maksamaton osakaslaina vähennetään hänen osakkeiden matemaattisesta
arvosta. Jos se ei ole mahdollista, se vähennetään hänen perheen jäsenten
osakkeiden matemaattisesta arvosta. Lisäksi tulee huomata, että osakaslainan
korko ei aina kelpaa osakeyhtiön verotuksessa vähennettäviin eriin, vaan sen
vähennysoikeus on sama kuin muillakin lainoilla, eli se riippuu siitä, mihin
tarpeeseen se on otettu.
Mikäli sijoittaja haluaa kasvattaa sijoitustaan pitkäjänteisesti, on
osakeyhtiö siihen oiva työkalu, sillä verotus silloin on kevyempää, kuin
henkilöyhtiöillä, eteenkin jos hän tyytyy verottomaan osinkoon. Lisäksi
osakeyhtiö mahdollistaa sen, että aikanaan sen myymiseen voidaan soveltaa
hankintameno-olettamia. Vastaavasti osakeyhtiö voi olla viisas silloin, kun
henkilöllä on mahdollisuus hyödyntää tekijänoikeuksia, joita hän ei ole ostanut.
Toki ostettukin tekijänoikeus voidaan sijoittaa yhtiöön, mutta siitä saatu tuotto
olisi luonnollisella henkilöllä pääomatuloa, jolloin hyöty saattaisi jäädä
pieneksi, mutta jos kyseessä on vaikkapa arvokas atk-sovellus, jonka henkilö on
itse kehittänyt, tilanne saattaa olla aivan toinen. Tuosta saatava tulo
luonnollisena henkilönä olisi ansiotuloa, kun samainen tulo osakeyhtiöllä olisi
osittain vain yhteisöverokannan mukaan verotettua verotonta osinkotuloa. Jos
koko tekijänoikeutta ollaan myöhemmin myymässä, voi tilanne olla aivan
toinen, eteenkin jos tekijänoikeus on konsernissa erillisen käyttöomaisuudeksi
rinnastuvan osakeyhtiön nimissä, jolloin myyntivoitto olisi verotonta
käyttöomaisuusosakkeiden myyntituloa.

30

3 OIKEUDELLINEN PERUSTA
Menemättä kovin syvälle oikeustieteelliseen tutkimukseen, on kuitenkin syytä
tuoda
esiin
eräitä
tämän
tutkielman
kannalta
tärkeimpiä
oikeudellisentutkimuksen ja –tulkinnan mahdollistavia seikkoja, sekä niitä,
jotka helpottavat lukijaa mahdollisessa tarkemmassa tutustumisessa asiaan
liittyvään oikeudellisiin kirjoituksiin. Joten jatkossa on pienimuotoinen katsaus
laintulkintaan.

3.1 Tulkinnasta ja oikeuslähteestä

Vero-oikeus Suomessa on vakiintuneen käsityksen mukaan osa julkisoikeutta,
joka asemoi sen oikeudelliseen kenttään erilleen yksityisoikeudesta. Myllymäki
(2007, 2) sijoittaa vero-oikeuden hallinto-oikeuden ja finanssioikeuden alle,
kuitenkin siten, että vero-oikeuteen vaikuttavat myös valtiosääntö- sekä
finanssihallinto-oikeus. Tästä asetelmasta, verolakien yksittäisistä viittauksista,
Suomea sitovista ihmisoikeussopimuksista sekä korkeimpien oikeuksien
ratkaisuista johtuen vero-oikeudellinen käsitteenmuodostus on laajaa.
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Kuva 3 hahmottaa visuaalisesti Myllymäen (2007, 2) näkemystä verooikeuden sijoittumisesta muuhun oikeudelliseen kenttään. Samalla se kuvaa
sitä, miten eri oikeudenalat vaikuttavat vero-oikeuteen.
JULKISOIKEUS

Valtiosääntöoikeus

YKSITYISOIKEUS

Hallinto-oikeus

Siviilioikeus
Velvoiteoikeus

Yleishallintooikeus

Kunnallisoikeus

Finanssioikeus

Talousoikeus
Maa- ja vesioikeus
Elinkeino-oikeus

Finanssihallinto-oikeus

Vero-oikeus

Kauppaoikeus

KUVA 3 Vero-oikeuden sijainti Suomen oikeusjärjestelmässä (Myllymäki 2007, 2).
Yleensä oikeudellinen tulkinta lähtee liikkeelle siitä, että tulkinnan
perustaksi otetaan tietty säännös, jonka merkitystä, soveltamisalaa tai vaikka
voimassaoloa yritetään selvittää. Jotta tulkinnan tekijä ei voisi täysin vapaasti
päättää, mihin hän tulkintansa nojaa, tulee määritellä oikeuslähteet, eli ne
tiedon lähteet, joita tulee ja/tai voi käyttää yksittäisen normintulkinnassa. Tällä
saattaa olla suurikin vaikutus siihen, millaisen sisällön ko. normi
yksittäistapauksessa saa. Samoin se vaikuttaa mm. siihen, kuinka laaja
velvollisuus on viranomaisen ottaessa selkoa tulkinnanvaraisen säännöksen
soveltamiseen ja toisaalta siihen, kuinka laaja on asian vastapuolen
perusteluvelvoite.
Perinteisesti lähestyttäessä oikeuslähteen käsitettä, on ollut tapana niitä
luokitella ja jaotella eritavoin. Makkonen (1998, 76) on esittänyt, että käsitys
varsinaisista oikeuslähteistä on ollut hyvinkin erimielinen. Kuitenkin on ollut
havaittavissa selvää jakautumista tutkijoiden välillä siihen, mitä voidaan pitää
oikeuslähteinä. Kaikkein tiukimmalla rajauksella asiaa ovat peilanneet ns.
lakipositivismin kannattajat, joiden mielestä ainoa sallittu lähde on kirjoitettu
laki. Ehkä kaikkein väljimmän kannan muodostavat ns. vapaaoikeuskoulun
kannattajat, joiden näkemykseen oikeuslähteistä sisältyvät kaikki se materiaali,
joka on käytettävissä, joista voidaan mainita ainakin asian käsittelyn yhteydessä
mahdollisesti tuomarin esittämät, toisinaan hyvinkin värikkäät ja persoonalliset
kannan otot. Jotta asia ei olisi yksinkertainen ja nopeasti sivuutettavissa, näiden
ääripäiden väliin mahtuu lukuisa määriä erilaisia tulkintalinjoja, joissa
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eriasteista painoarvoa annetaan mm. oikeustieteelliselle tutkimukselle, kansan
oikeustajulle tai vaikkapa oikeuskäytännölle. (Makkonen 1998, 76–77.)
Tässä tutkielmassa tarkastelukanta on rajattu noiden ääripäiden
välimaastoon. Huomioon on otettu kirjoitettu laki, sen nojalla annetut
asetukset, milloin laissa on annettu asetuksenantovaltuutus, Korkeimman
Hallinto-oikeuden (KHO) ja Keskusverolautakunnan (KVL) ratkaisut. Lisäksi
tulkinnan osana ovat olleet julkiset lainsäädäntöasiakirjat, kuten
hallituksenesitykset eduskunnalle niihin liittyvineen lausuntoineen ja
kannanottoineen. Suurinta osaa oikeuskäytännöstä, johon tässä tutkielmassa
kuuluvat siis myös KVL:n ratkaisut, on rajattu julkistettuihin lyhennelmiin.
Kaikkein keskeisimmät tapaukset on tutkittu täydellisessä muodossaan. Lisäksi
tulkinnassa on käytetty arvostettujen asiantuntijoiden kirjoitettuja lähteitä,
kuten kirjoja sekä ammatillisissa julkaisuissa julkaistuja kirjoituksia.
Klami (1986, 9) esittää, että oikeutta voidaan pitää inhimillisen
käyttäytymisen ohjaamisen välineenä. Tällä tarkoitetaan sitä, että lainlaatijat
ovat säätäessään normeja haarukoineet mielessään sellaisen tavoitetahtotilan
säänneltävän asian suhteen, jollaisena yhteiskunnan halutaan olevan. Tätä ei
kuitenkaan voida saavuttaa yksiselitteisen tyhjentävästi kirjoitetuilla
säännöksillä, vaan oikeusnormeihin on lähes aina jätettävä jonkinasteista
liikkumavaraa. Klami (1986, 9) esittää myös sen näkemyksen, että
oikeusnormin sisältö muovautuu kunkin ajan mukaisiksi. Vero-oikeuden alalla,
kun sivuutetaan rikosoikeudellinen ulottuvuus, voidaan ajatella normien
olevan suhteellisen staattisia. Tätä tukee mm. verotusmenettelylain mukainen
verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi (VerML56§). Kyseinen normi on
ollut voimassa samansisältöisenä useiden vuosikymmenten ajan. Toisaalta
tietyt normit ovat vuosien saatossa saaneet uusia sisältöjä. Hyvänä esimerkkinä
pidän elinkeinotulon käsitettä, joka onkin muovautunut ja saanut
aineellisoikeudellisen sisällön vuosikymmeniä jatkuneen kehityksen tuloksena.
Oikeus terminä on myös erittäin monisävyinen. Klami (1986, 18-20) esittää
jaon toisaalta yleiseen valtiolliseen oikeuteen, kuten Suomen oikeus ja Ruotsin
oikeus, toisaalta oikeudella tarkoitetaan myös yksilön oikeutta tiettyyn asiaan,
jota myös kutsutaan subjektiiviseksi oikeudeksi. Aina kun lainsäädännöllä
puututaan yksilön oikeuteen, kyseessä on samalla vallankäyttö, halusimme sitä
tai emme. Näin ollen oikeus myös heijastaa lainsäätäjän yhteiskunnallista
tavoitetilaa. Tämä on hyvä tiedostaa lainsäädäntöä tulkitessa.
Analogiaratkaisuilla tarkoitetaan sitä, että käsillä olevaan tapaukseen
sovelletaan jotain sellaista normia tai säännöstä, jota ei ole siihen tarkoitettu,
mutta se on kuitenkin riittävästi samankaltainen ratkaistavan asian kanssa.
Yleensä lainanalogiaan tulisi turvautua varovaisen pidättyväisesti ja eteenkin
jos kyseessä ovat huomattavat taloudelliset seikat, niin ainakaan
hallintoalamaisen vahingoksi ei mielestäni tulisi asiaa ratkaista, vaan silloin
tulisi pikemminkin valita se ratkaisu, joka johtaa hallintoalamaiselle
edullisimpaan lopputulokseen. Tällaista in dubio pro reo –periaatetta
sovelletaan eteenkin rikosoikeuden alalla, mutta sama periaate on mielestäni
sovellettavissa myös vero-oikeuden alalla. (Klami 1986, 71-73)
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Enumeratiivisellä säännöksellä tarkoitetaan sellaista säännöstä, jolla
luetellaan tyhjentävästi tietyn luokan asiat (Klami 1986, 75). Esimerkkinä
tällaisesta normista voisi toimia arvonlisäverolain alennetun verokannan
tuotteet tai palvelut. Mikään sellainen tuote tai palvelu, jota ei ole luettelossa
mainittu, ei kuulu alennettuun verokantaan. Tietenkään tämä ei tarkoita sitä,
onko jokin asia tyhjentävästi määritelty. Tällaisesta esimerkkinä olkoon
Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu (KHO:1995-B-572) siitä, että
ihmisen ruumis on henkilökuljetusta, eikä esimerkiksi jätteenkuljetusta.
Mielestäni ruumista tulisi pikemminkin pitää (ongelma) jätteenä kuin ihmisenä,
sillä ruumiin käsittelemiseksi ovat tarkat säännökset, jotta ympäristö ei
pilaantuisi. Toisaalta asiaan liittyy myös pieteettinäkökulma sekä mm. sellainen
lainsäännös, joka kieltää puhumasta pahaa vainajasta (Rikoslaki 24:9.3§). Täten
KHO on tulkinnut ihmisyyden jatkuvan kuoleman jälkeen ainakin hautaan
laskemiseen saakka, mutta tilanne lienee avoin, mikäli hauta jouduttaisiin
avaamaan ja toimittamaan jäännökset jatkotutkimuksiin vaikkapa kuolinsyyn
selvittämiseksi. Itse uskoisin että tuossa kuvitteellisessa tilanteessa kyseessä
olisi edelleen henkilökuljetus, sillä KHO:n päätöksessä vain todetaan kuolleen
ihmisen olevan ihminen ja siten kyseessä olisi arvonlisäverolain mukainen
henkilökuljetus ja toisaalta vainajan jäännökset ovat edelleenkin kuolleen
ihmisen jäännöksiä, joita ne olivat jo hautaan laskettaessa. Tätä näkökulmaa
tukee sekin seikka, että KHO ei lausunut mitään siitä, saako tai pitääkö vainajan
olla ”keskivertoinen” vainaja, vai voiko kyseessä olla vaikkapa vainaja, joka on
viettänyt metsässä viimeiset 10 vuotta, ja on siten pikemminkin vainajan
jäännökset, kuin vainaja. Tämä olkoon ainutkertaisen ikävä, mutta erittäin
valaiseva esimerkki siitä, miten lainsäädäntöä, ja sen nojalla annettuja päätöksiä
voi / tulee tulkita.
Oikeuskäytännöstä virkamiesoikeudessa on esitetty, että vaikka
varsinaista velvollisuutta ei olekaan virantoimituksessa huomioida
tuomioistuimien oikeuskäytäntöä, tulee se todellisuudessa ottaa huomioon
(Koskinen, Kulla 2005, 25–26). Näin on eteenkin niissä tilanteissa, joissa
vallitseva vakiintunut oikeuskäytäntö tuodaan viranhaltijan tietoon.
Vastaavasti on Edward Anderson todennut veroviranomaisten ja alempien
tuomioistuimien pyrkivän noudattamaan KHO:n oikeuskäytäntöä (Andersson
2004, 12). Koska verotus toimitetaan julkista valtaa käyttäen, se toteutetaan
virkamiestyönä. Lisäksi verotusta toimitettaessa tulee ottaa huomioon myös
virkamieslainsäädäntö sekä -etiikka, johon liittyy mm. se, että lainsäädäntö
muovaa vain ja ainoastaan virkamiesmoraalin vähimmäistason (Koskinen,
Kulla 2005, 27).

3.2 Keskeisimmät vero-oikeudelliset periaatteet

Oikeussuojan tarpeen voidaan katsoa olevan verotuksessa korostunut, koska
siinä kajotaan perustuslailliseen omaisuudensuojaan. Lisäksi verotuksessa
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kajotaan yksityisyyden piiriin (Juusela 1998, 77). Asiaan liittyy myös
oikeusvarmuuden käsitteen toteutuminen, jonka eräs keskeinen tekijä on
legaliteettiperiaate, joka tarkoittaa sitä, että veroista on säädettävä lailla sekä se,
että verolakien tulee sisältää myös ne periaatteet jotka koskevat verovelvollisen
oikeuksia (Juusela 1998, 77-78).
Verosuunnittelu on täysin laillista verojen minimointia hyväksytyillä
keinoilla ja menetelmillä, kun taas veronkierto on lainvastaista veron
välttämistä. Veronkiertoa voidaan estää säännöksillä, jotka ovat yleispiirteisiä
tai sellaisia, että niitä voidaan tulkita joustavasti tulkintatasoilla (Juusela 1998,
79). Verotusmenettelylaissa on useita yleispiirteisiä normeja, kuten
veronkiertämisen tunnusmerkistö (VML 28§). Tämä tulee esiin tässä
tutkimuksessa lähinnä aineellisen veronormiston tulkinnassa, ja tutkimus
sivuuttaakin käytännössä lähes kokonaan verotukseen liittyvän rikosoikeuden
osan sekä verotukseen liittyvän prosessioikeudellisen ulottuvuuden, tosin tietyt
perusperiaatteet ja – menettelyt tulevat esiin.
Oman sävynsä tuo asiaan myös suhteellisen voimakkaasti sanktioidut
verorikokset. Veropetoksen törkeän tekomuodon tunnusmerkistön toteutuessa
teko on sanktioitu enimmillään neljän vuoden (ehdottomalla) vankeudella (RL
29:2§). Koska asiaan liittyy sekä yksityinen omaisuus, mahdollisuus kajota
henkilön vapauteen tutkinnan aikana sekä vieläpä vankeusrangaistuksenkin
mahdollisuus, tulee toiminnan olla tasapuolista ja kohtuullista. Oman sävynsä
tähän antaa myös Euroopan Ihmisoikeussopimus sekä muut Suomea sitovat
kansainväliset
ihmisoikeussopimukset.
Euroopan
Neuvoston
ihmisoikeussopimuksella annetaan suojaa mm. henkilökohtaiseen vapauteen ja
omaisuudelle (Pellonpää 2000, 24). Suomessa vero-oikeuden keskeisimmät
oikeusperiaatteet on kirjoitettu lakiin verotusmenettelystä (VML) ja laajemmat
perusoikeudet on kirjoitettu perustuslakiin.
Yhdenvertaisuusperiaate löytyy Suomen perustuslaista (PerL 6§).
Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että perustuslailliset oikeudet ja
velvollisuudet ovat loppujen lopuksi implementoitu muuhun lainsäädäntöön.
Yleensä näin onkin, mutta kaikissa tilanteissa se ei ole toteutunut, joten on syytä
pitää mielessä myös perustuslaillisten oikeuksien asettamat ehdot verotuksen
toimittamiselle, verolainsäädännölle sekä sille, mitä asiasisältöjä annetaan
tulkittavalle
säädökselle.
Yksinkertaistetusti
sanottuna,
voidaan
yhdenvertaisuusperiaatteen sanoa tarkoittavan sitä, että verovelvollista ei saa
asettaa eriarvoiseen asemaan johonkin toiseen verovelvolliseen nähden ilman
erittäin hyvää perustetta. Tällaisina perusteina eivät tule kyseeseen mm. ikä,
sukupuoli tai uskonnollinen suuntaus. Lisäksi verovelvollisten tulisi saada yhtä
laadukasta verotusta riippumatta siitä, onko veroilmoituksen, -valituksen tai
muun asiakirjan laatinut maallikko vai alan asiantuntija. Tätä ei kuitenkaan
käytännössä vaadita, sillä virkamiehen tulee tuntea alan lainsäädäntö. Siis
muodollisesti
riittää
pelkkä
lain tuntemus,
eikä
vaadita
mm.
tuomioistuinkäytäntöjen tuntemista. Todellisuudessa verotuksen parissa
työskentelevät henkilöt tuntevat hyvin paitsi alan lainsäädännön, myös
vakiintuneen oikeuskäytännön.
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Perustuslaillinen asema oikeudelle vaikuttaa merkittävästi lainsäätäjään.
Tämä ns. perustuslaillinen asema vaikuttaa siten, että tätä oikeutta ei voida
tavallisella
lailla
loukata,
ellei
lakia
säädetä
ns.
perustuslain
säätämisjärjestyksessä, jolloin puhutaan ns. poikkeuslaista. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että asiasta on oltava erittäin suuri yksituumaisuus
valtiopäivillä, jotta muutos on käytännössä mahdollinen. Muurinaukko teorian
pohjalta voidaan tuoda esiin se seikka, että jonkun ryhmän saatua poikkeus
perustuslain normista, voidaan tuo poikkeus kuitenkin poistaa ns. normaalissa
lainsäätämisjärjestyksessä.
Lisäksi
perustuslain
mukaan
tarvittaessa
tuomioistuimen tulee tulkita yksittäisen lainkohdan perustuslainmukaisuus ja
tarvittaessa sivuutettava ns. tavallinen laki ja sovellettava perustuslakia (PerL
106§). Asetuksen tai sitä alemman normin ollessa perustuslain vastainen, tulee
tuomioistuimen ja muun viranomaisen pidättäytyä em. säännöksen
noudattamisesta (PerL 107§).
Omaisuudensuojaperiaate (PerL 15§ ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen
omaisuudensuojaa koskevan ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artikla) on toinen
perustuslaillinen oikeus, jonka loukkaamisen rajamailla liikutaan verooikeudessa. Oikein tiukasti ajatellen, voitaisiin katsoa, että esimerkiksi kaikki
omaisuuden arvonnousut ovat perustuslain suojaamaa omaisuutta.
Käytännössä tuollainen tulkinta johtaisi siihen, että lopulta kaikki omaisuus,
siis myös omaisuus nimeltä työpanos, olisi verotuksen ulottumattomissa. Näin
ollen, ja pitkästä muusta historiasta johtuen, omaisuudensuojan merkitys ei ole
kauhean laaja verotuksen alueella ja Haapaniemikin (2006, s. 67–68) pitää
omaisuudensuojaa lähinnä osana legaliteettiperiaatetta. Omaisuuden suojan
voidaan katsoa myös ulottuvan moniin muihinkin periaatteisiin. Näin tekee
Haapaniemikin (2006, 77 ja 87), jossa hän ulottaa omaisuudensuojan koskemaan
myös fiskusta ja eritoten taannehtivan verolainsäädännön kieltoon.
Laissa verotusmenettelystä (VML) tuodaan esiin verotusmenettelyn
keskeisimmät periaatteet (VML 26§). Siellä ensin mainitaan velvollisuus
tasapuoliseen huomioimiseen (VML 26.1§), eli puolueettomuusperiaate
(Engblom & al., 715), joka tarkoittaa sitä, että kummankin osapuolen edut tulee
ottaa huomioon tasapuolisesti. Tämä on jo pitkään voimassa ollutta
lainsäädäntöä, jonka sanamuotoa muutettiin 1998 annetulla hallituksen
esityksellä, mutta siinä ei kajottu varsinaiseen asiasisältöön, vaan sanamuotoa
on vain yksinkertaistettu (HE 53/1998).
Luottamusperiaate (VML 26.2§) onkin sitten jo selvästi laajempi ja
moniulotteisempi kuin puolueettomuusperiaate, sillä tämä periaate vaikuttaa
todelliseen vero-oikeudelliseen ratkaisutoimintaan. Tosin tätäkään periaatetta ei
sovi liian lavealti tulkita, sillä hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa
perusteluissa (HE 53/1998 yksityiskohtaiset perustelut kohta 1.1.) sanotaan:
”Esityksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan johtaa suoranaisesti lainvastaisiin
verotuspäätöksiin, vaan luottamusperiaatteen soveltaminen edellyttäisi asian
olevan tulkinnanvarainen tai epäselvä.”
Luottamuksen suojalla tarkoitetaan sitä, että yksittäinen verovelvollinen
voi luottaa siihen, että saamaansa päätöstä ei voi muuttaa hänen vahingokseen
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takautuvasti ilman asiassa olevaa säännöstä (Niskakangas 2009, 114).
Niskakangas esittää samassa kohtaa myös sen näkemyksen, että muiden
vuosien verotuksen kohdalla verovelvollinen ei voi enää vedota
luottamuksensuojaan, mikäli aiempaa vastaavaa päätöstä on muutettu. On
huomattava, että hallituksen esityksen mukaan luottamuksensuojalla ei ole
tarkoitus estää kiristyvää tulkintalinjaa eteenkään silloin, kun KHO antaa
vallinnutta linjaa tiukemman ennakkopäätöksen asiassa. Luottamuksen suoja
on pääsääntöisesti suojaa jälkeenpäin toteutuvaa tiukempaa verotusta vastaan.
Voidaankin ajatella, että todellisuudessa luottamuksensuoja on jossain
määrin vastaava kuin taannehtivan verolain kielto. Tosin heti tulee huomata se
seikka, että luottamuksen suojaa voi saada hallituksen esityksen mukaan vain ja
ainoastaan tulkinnallisesti epäselvässä asiassa ja lisäksi verovelvollisen tulee
olla ns. hyvässä uskossa. Samoilla linjoilla näyttä olevan Engblom ym. (2010,
730 - 732). Mikäli näin on tilanne, tulee asia ratkaista verovelvollisen hyväksi.
Tilanne on osapuilleen sama kuin eteenkin rikosoikeudessa käytetty In dubio
pro reo –periaate, joka erittäin karkeasti esitettynä tarkoittaa sitä, että mikäli
asiassa on pienikin epävarmuus syyllisyydestä, tulee asia ratkaista syytetyn
eduksi. Mitä arvokkaammasta oikeushyvästä ja siten mahdollisesta
ankarammasta tuomiosta on kyse, sitä korkeampi on syyttäjän näyttökynnys ja
siten sitä useammin tulee em. periaate sovellettavaksi. Vastaavaa voisi ajatella
vero-oikeudenkin puolella, mutta lain valmisteluasiakirjoissa ei esiinny
lainkaan näkemystä siitä, että mitä suurempi taloudellinen etu verovelvollisella
olisi kyseessä, sitä suurempaa luottamuksensuojaa hän saisi. Verovelvollinen
saa luottamuksensuojaa tai ei sitä saa yhtenevin, taloudellisesta intressistä
riippumattomin, perustein. Tietty yhtenevyys näillä kuitenkin mielestäni on, eli
se, että epäselvässä tilanteessa katsotaan henkilön (yhteisö tai luonnollinen
henkilö) oikeushyvän ja oikeusvarmuuden olevan tärkeämpi kuin
mahdollisimman suuren verokertymän.
Vastaavasti rikosoikeudessa on
katsottu, että on parempi jättää yksi syyllinen tuomitsematta kuin tuomita yksi
syytön. Tällöinkin vastakkain ovat yksityinen ja yleinen oikeushyvä.
Luottamuksensuojaa saa myös jälkiverotuksessa. Näin KHO katsonut
päätöksessään (KHO 6.11.1997 taltio 2826), jossa kyseessä oli osakeyhtiön
sivuuttaminen verotuksessa ja tulon verottaminen osakkaalla. Näin ei voitu
jälkiverotuksessa toimia, sillä aiemmin toimitetussa verotuksessa kyseistä
osakeyhtiötä ei oltu sivuutettu ja olosuhteet olivat muutoinkin pysyneet
ennallaan. On kuitenkin tilanteita, joissa luottamuksensuojaa ei aina saa, vaikka
tilanne muutoin vaikuttaisi täyttävän luottamuksensuojan saamisen
edellytykset. Hallituksen esityksessä tuodaan esiin se, että epäselvän tilanteen
johtuessa verovelvollisesta itsestään, johtaa siihen, että luottamuksensuojaa ei
voida hänelle antaa. Muunlainen tulkinta olisi omiaan johtamaan siihen
tilanteeseen, että verovelvollisen olisi kannattavaa kaikin keinoin hämärtää
tilannetta ja saada siten aikaan itselleen suotuiset verotukselliset olosuhteet.
Lisäksi kaikki vilpillisen mielen tilanteet ovat poissuljettuja. Luottamuksensuoja
on myös laajaa ja ulottuu paitsi itse verotukseen, myös siihen liittyviin
viivästysseuraamuksiin. Lisäksi hallituksen esityksessä poissuljetaan se
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mahdollisuus, että luottamuksensuojan kautta verovelvollinen saisi itselleen
pysyvän verotuksellisen edun.
Luottamuksensuojan antaminen tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että
verotusta ei muuteta, mutta vaikka verotusta muutettaisiinkin, saattaa
luottamuksensuoja vaikuttaa siten, että sen johdosta pidättäydytään
jälkiverotukseen liittyvistä korotusseuraamuksista (HE 53/1998).
VML:n 26.3§ säätää siitä tilanteesta, että verotuksessa on poikettava
olennaisesti jollain tapaa verovelvollisen vahingoksi siitä, mitä verovelvollinen
on ilmoittanut. Tällöin kyseessä on kuulemisperiaatteen alainen tilanne. Siis
vähäiset muutokset verovelvollisen vahingoksi ovat mahdollisia kuulematta
verovelvollista (Engblom & al., 2010, 727). Paitsi että lähtökohtaisesti häntä on
kuultava, tulee hänelle myös varata kohtuullinen aika selvityksen tai muun
vastineen antamiseen. Tätä edellyttää jo lain sanamuotokin.
Hallituksen esityksen mukaan, kuulemisperiaatetta käsittelevää
lainkohtaa ei muutettu, vaan se siirrettiin sellaisenaan uuteen lainkohtaan, joten
tähän liittyvät prejudikaatit ovat siten edelleen voimassa. Jotta kuuleminen ei
jäisi vain muodollisesti suoritetuksi, tulee verovelvolliselle antaa kohtuullinen
määräaika. Määräaika olisi siis aina annettava, sillä sitä vaatii myös
verovelvollisen oikeusturva, sillä määräajan jälkeen tulee viranomaisen
ratkaista asia kohtuullisessa ajassa. Tämä on siis omiaan saamaan aikaan sen,
että myös verottajalle vaikeat ratkaisut tulee tehdyksi kohtuullisen ripeästi.
Määräajan pituuteen ottaa hallituksenesitys kantaa monestakin eri vinkkelistä.
Ensinnäkin määräajan tulee olla kohtuullinen asian laatuun nähden. Tämä on
hyvä huomioida, sillä hallintolain mukainen yleinen kahden viikon määräaika
ei todellakaan ole läheskään aina riittävä eteenkään verotuksen
monimutkaisissa asioissa. Toinen hallituksen esityksessä mainittu huomioitava
seikka ovat vuosilomat, ja niiden aiheuttamat pidemmät reagointiajat.
Kolmantena seikkana esiin nousee tilanne, jossa epäillään rikosta. Tuolloin voi
olla hyvinkin perusteltua se, että epäiltyä ei heti kuulla, jotta mahdolliset
turvaamistoimet saadaan joutuisasti käyntiin sekä samalla epäilty ei saa vihiä
asiasta ja ehdi mahdollisesti piilottamaan omaisuutta ja / tai tuhoamaan
todistusaineistoa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että asian voisi lopullisesti
ratkaista henkilöä kuulematta, vaan kyse on vain mahdollisen nopeasta ja
tehokkaasta interventiosta. Lisäksi asian vaikeus asettaa omat edellytykset
määräajan pituudelle.
Hallituksen esityksen mukaan, hyvään kuulemisperiaatteeseen kuuluu
sekin, että kuultavalle on mahdollisuuksien mukaan kerrottava, mistä asiasta
on kyse, eli hänelle tulee kertoa mahdollisimman tarkkaan eritoten ne seikat,
joiden perusteelta ollaan verotusta muuttamassa hänen vahingokseen.
Hallituksen esityksen mukaan sovellettavaksi tulee ns. yleislakina myös
hallintolaki ja sen määräys hallintoalamaisen kuulemisesta.
Verottajalla on velvollisuus ohjata verovelvollista antamaan asiaan liittyen
oikeanlaista selvitystä kuulemismenettelyssä. (VML 26.4§). Tämä tarkoittaa sitä,
että verotusta käsitellään oikeastaan yhdessä interaktiivisesti, kuitenkin siten,
että yleensä käytännössä näyttövelvollisuus on verovelvollisella, sillä hän
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yleensä tietää tilanteensa parhaiten, mutta verottajalla on kuitenkin velvollisuus
ohjata selvityksen antajaa oikeaan suuntaan. Selvittämisvelvollisuudella
tarkoitetaan juuri sitä, että se osapuoli, jolla on paremmat mahdollisuudet
selvittää asiaa, on sen velvollinen tekemään. Tämä koskee siis myös verottajaa,
ei pelkästään verovelvollista. Hallituksen esityksen mukaan lisäksi tulee
huomioida tässäkin kohtaa hallintolain yleissäädös selvittämisvelvollisuudesta
(HL 6:34§).
Näyttövelvollisuuden jako verovelvollisen ja verottajan välillä sen
mukaan, kummalla on tosiasiassa paremmat mahdollisuudet niiden toteen
näyttämiseen, tarkoittaa käytännössä sitä, että useimmiten verovelvollinen on
päävastuussa todistustaakan kannossa, vaikka hallituksen esityksen mukaan ei
tarkoitus ole kajota varsinaiseen todistustaakan jakoon. Tämä tilanne on
sellainen, että itse pukisin todistustaakan osittain käänteiseksi verovelvollisen
vahingoksi. Tämä korostuu eteenkin veronkierron tunnusmerkistön kohdalla,
jossa jo lain sanamuodon perusteella voidaan otaksua varsinaisen näytön
olevan verovelvollisen puolella. Samoilla linjoilla näyttäisi olevan Engblom ym.
(2010, 728).
Verotusmenettelylain mukaan asiat tulee tutkia huolellisesti. Kun asia on
tutkittu, pyydetty mahdolliset lisäselvitykset ja vastineet, sekä tarvittaessa
varattu mahdollisuus vastaselitykseen, tulee asia ratkaista. Tuolloin normaalisti
tehdään verotuspäätös, jonka on oltava selvä, yksiselitteinen sekä
asianmukaisesti perusteltu. Perustelujen yksityiskohtaisuus riippuu täysin
käsiteltävästä asiasta, eikä siitä voi sanoa mitään tarkkoja ehtoja. Yleisellä
tasolla perusteluissa tulee ilmetä ne lainkohdat, joihin päätös perustuu, miten
niitä on yksittäistapauksessa sovellettu sekä se, miten lopputuloksen on
päädytty. Periaatteessa mielestäni päätöksen tulisi olla sellainen, että eri
henkilön lukiessa sen, hän tulisi samaan lopputulokseen. Lisäksi päätöksessä on
oltava määräaika valituksen tekemiseen, sekä tiedot siitä, minne ja miten valitus
tulee toimittaa.

3.3 Preventiiviset oikeussuojakeinot

Laissa verotusmenettelystä (VML 85§) säädetään verovelvolliselle mahdollisuus
eriasteisiin ennakkoratkaisuihin. Lähtökohta on se, että verohallinto voi
verovelvollisen tai yhtymän kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkotiedon
siitä, miten esillä ollut asia tullaan käsittelemään verotuksessa. Tämän
ennakkotiedon voi verohallinto antaa tuloveroista. Tähän päätökseen ei voi
hakea
muutosta,
mutta
verottaja
pyytää
Veronsaajien
oikeudenvalvontayksiköltä [veroasiamieheltä] lausunnon siitä, tuleeko se
valittamaan siitä verotuksesta, joka laitetaan täytäntöön em. tiedon perusteella.
Näin ollen tiedon saaja tietää, onko tieto verottajaa sitova vai mahdollisesti ei.
(Andersson 2004, 92.) Verohallinnon on siis ennen päätöksen tiedoksi antamista
selvitettävä se, aikooko Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tyytyä
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päätökseen vai aikooko se päätöksen perusteella toimitetusta verotuksesta
valittaa. Tästä tiedosta tehdään merkintä ennakkotietoon. Käytännössä siis
tilanne menee siten, että verovelvollinen hakee paikalliselta verotoimistolta
ennakkotiedon. Mikäli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on ilmoittanut
tyytyvänsä päätökseen eikä siten valita päätöksen mukaisesti toimitetusta
verotuksesta, saa kyseinen päätös pysyvän oikeudellisen vaikutuksen. Tämä
vaikutus kuitenkin toteutuu, vain mikäli verovelvollinen itse vetoaa siihen
verotuksen toimittamisen yhteydessä. Päätöstä ei siten automaattisesti laiteta
verotuksen pohjaksi, vaan verovelvollisen on siihen vedottava, mikäli haluaa,
että verotus toimitetaan em. päätöksen mukaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu
veroilmoituksen kautta. Mikäli taas Veronsaajien oikeusvalvontayksikkö on
ilmoittanut tyytymättömyytensä päätökseen ja aikoo siten valittaa siitä
verotuspäätöksestä, joka sen nojalla tehdään, on tilanne se, että ennakkotiedolla
ei ole turvaavaa oikeusvaikutusta. Lopullisesti verotuskohtelu määräytyy sitten
valitustien kautta.
Ennakkotietoa on haettava ennen kuin veroilmoituksen antamiseksi
varattu aika on kulunut umpeen, eli sitä ei voi enää takautuvasti hakea.
Ennakkotieto on voimassa määräajan, mutta enintään sen verovuoden, joka
päättyy ennakkotiedon antovuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.
Huomattavasti heikkotasoisempi on verottajan antama ohjaus mm.
arvonlisäveroasioissa (Arvonlisäverolaki 189§) sekä muu suullinen
ohjeistaminen. Tästä ohjauksesta ei sanota asiaa käsittelevässä laissa enempää.
Lähtökohtaisesti kuitenkin verovelvollisen on voitava luottaa siihen, että
tällaisessa ohjauksessakin on voitava luottaa tiedon oikeellisuuteen. Tämä
luottamuksen vaatimus tulee lähinnä hallintolain sekä verotusmenettelylain
kautta sekä asiaa koskevista tuomioistuin ratkaisuista. Korkein hallinto-oikeus
on vuosikirjaratkaisussaan (2003:21) katsonut, että verovirkailijan antaman
suullinen ohjeistus on ollut niin selvää ja kiistatonta, että sitä tulee noudattaa.
Kyseessä oli asuntojen vuokraustoiminnasta ja siihen liittyvästä
perusparannuksen ja vuosikorjauskulun välisestä rajankäynnistä. Tässä
yksittäisessä tapauksessa kyse oli siitä, voitiinko ennen vuokraustoiminnan
aloittamista tehdyt korjaukset vähentää suoraan vuokratuloista, vai tuleeko ne
lisätä huoneistojen hankintamenoon. Yleensä tällaisessa tilanteessa ne tulisi
lisätä hankintamenoon, mutta verovelvollinen oli saanut eri sisältöisen ohjeen
verottajalta. Yleensä suurin ongelma käytännössä muodostuu siitä, että ohjeen
antanut henkilö ei enää muista kunnolla antamaansa ohjetta ja vastaavasti
ohjeen saaja ei kykene ohjeen olemassaoloa ja tai sisältöä näyttämään toteen.
Tässä tapauksessa näin ei ollut, vaan verotoimisto myönsi antaneensa sellaisen
ohjeen, jonka mukaan verovelvollinen oli toiminut. Näin ollen KHO katsoi, että
verotus tulee toimittaa ohjeen mukaisesti.
Oikeudellisesti ehkä kaikkein järein keino saada preventiivistä
oikeussuojaa on hakea ennakkoratkaisua Keskusverolautakunnalta. Tämä
ratkaisu, saatuaan lainvoiman sitoo verotusta toimittavaa tahoa. Tähän
ratkaisuun voidaan ennen sen lainvoimaisuutta hakea muutosta KHO:lta.
(Andersson 2004, 92.) Järeimpänä tätä voidaan pitää sen johdosta, että asian
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tulee olla erityisen painava: ” Jos lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa tapauksissa tai verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on
tärkeää saada asia ratkaistuksi taikka jos siihen on muu erityisen painava syy,
keskusverolautakunta voi hakemuksesta antaa verotusta koskevan
ennakkoratkaisun.” (Laki verohallinnosta 14§). Lisäksi valitustie menee suoraan
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Koska kyseessä on monesti huomattava
taloudellinen intressi, on asia käsiteltävä kiireellisenä. Valittamiseen
oikeutettuja ovat paitsi hakija itse, myös Veronsaajien oikeusvalvontayksikkö ja
sillä kunnalla, jolla olisi oikeus valittaa siitä verotuksesta, joka pannaan
täytäntöön päätöksen nojalla (Laki verohallinnosta 16§). Mikäli taas KVL
päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, ei siitä päätöksestä voi valittaa, vaan
silloin asia jää käsittelemättä.
Ennakkoratkaisua ei voida antaa, mikäli asia on jo ratkaistu verohallinnon
jonkin yksikön päätöksellä tai asiaa koskeva hakemus on vireillä. Tällä on
lähinnä ajettu takaa sitä, että sama asia ei ole ruuhkauttamassa montaa eri
tahoa, sekä tällainen yhden kanavan toteuttaminen on yleistä muutoinkin
lainkäytössä.
Ennakkotieto ja ennakkoratkaisu ovat maksullisia. Mielestäni näitä
preventiivisiä oikeussuojakeinoja tulisi käyttää aktiivisesti, sillä Suomen
oikeusjärjestelmässä on harvinaista, että voi saada asiansa sitovasti ratkaistua jo
ennakolta. Eteenkin kun otetaan huomioon jälkiverotukseen liittyvät ankarat
seuraamukset, mielestäni näiden ennakkotietojen hyväksikäytön laiminlyönti
on suorastaan uhkapeliä. Mitä suuremmasta taloudellisesta intressistä on kyse,
sitä tarkemmin tulisi selvittää asiaan liittyvä vero-oikeudellinen kohtelu
huolella, sillä se saattaa joissain tapauksissa saada aikaan sen, että esimerkiksi
investoinnin kannattavuus saattaa näyttää aivan joltain muulta, kuin oli
ajateltu.

3.4 Pääomatulojen määritelmä sekä eräitä pääomatuloja

Pääomatulojen määritelmä löytyy tuloverolaista (TVL 32§):
Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin säädetään,
omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota
varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo,
osinkotulo siten kuin 33 a–33 d §:ssä
säädetään,
vuokratulo,
voitto-osuus,
henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja
luovutusvoitto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tuloosuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.

Koska määritelmä on sijoitettu tuloverolakiin, lähtökohtaisesti se tulee
sovellettavaksi niihin tahoihin, joita verotetaan TVL:n mukaan, eli yleensä
käytännössä luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät täytä toiminnassaan
elinkeinoverolain mukaista määritelmää ja tule siten verotetuksi
elinkeinotuloista. Tosin nuokin tulot viimekädessä verotetaan TVL:n mukaisesti
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saajallaan, silloin kun saaja on luonnollinen henkilö. Tuota pääomatulojen
määritelmää pitää melko tarkasti lueteltuna mm. Andersson (2004, 35). Hän
mainitsee esimerkkeinä mm. korkotulon, pörssiyhtiön jakaman osingon sekä
porotalouden tulon pääomatulo-osuuden.
3.4.1

Eräitä verotettavia pääomatuloja

Pääomatuloista korkotulot jaetaan kahteen osaan. Ensimmäinen osa ovat ne
korkotulot, jotka ovat lähdeverolain (LVerL) mukaan lähdeverotettuja
korkotuloja. Nämä verotetaan täysin itsenäisesti erillään muista korkotuloista.
Lähdevero
on
30 %
laskettuna
jokaiselle
korkoerälle
erikseen
huomioonottamatta korkotulon täysien eurojen ylimeneviä senttejä. Lisäksi on
hyvä huomata, että lähdeverolliset instrumentit eivät ole verotettavaa
varallisuutta, eivätkä siten vaikuta myöskään mahdolliseen jaettavan
yritystulon pääomatulo-osaan (LVerL 3.2§). Tarkat määräykset siitä, mitä on
pidettävä lähdeverollisina instrumentteina, löytyy lähdeverolain 3.1§ kohdasta.
Yleistäen voidaan sanoa, että kaikki ne talletukset, jotka on tehty pankkeihin tai
vastaaviin yleisölle tarkoitettuihin rahalaitoksiin ovat lähdeverollisia. Lisäksi
julkisesti liikkeelle lasketut vaihtovelkakirjat, mikäli niiden esite on ollut
annettava Finanssivalvonnan tai muun ETA-alueen vastaavan tahon
tarkistettavaksi, sekä niille maksetut korot ovat lähdeverollisia. Näihin
rinnastetaan myös debentuurit sekä valtion ja tiettyjen julkisyhteisöjen
liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat. Tietyin edellytyksin voi KVL tai
verohallinto antaa ennakkoratkaisun instrumenttien lähdeverollisuudesta
(LVerL 8§ ja 8a§). Lähdeverolliset korkotulot jäävät tämän tutkielman
ulkopuolelle.
Toinen osa korkotuloista, ovat kaikki muut korkotulot paitsi
lähdeverolliset.
Korkotuloista
peritään
luonnolliselta
henkilöltä
pääomatuloveroa, joka vuonna 2012 on 30 % (pääomatulon tuloveroprosentti),
kun pääomatulot kalenterivuonna tulonsaajakohtaisesti ovat enintään 50 000 €
ja tämän ylimenevältä osalta 32 % (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti)
(TVL 124§). Mikäli korkotulot ja – menot ovat yhtiön elinkeinotuloa tai –
menoa, ne lasketaan ja verotetaan yhtiöllä (Oy) ja mikäli ne ovat muun
yhteisön, ne verotetaan normaalisti osakkaalla jaettavan yritystulon mukana ja
siten niistä osa saattaa olla pääomatuloa, osa ansiotulona verotettavaa
yritystuloa ja osa verotonta tuloa tapauskohtaisesti.
Korkotuloihin rinnastetaan myös takauksen tai muun vastaavan johdosta
maksettu hyvitys. Erityisen tarkkana tulee olla hyvityksen määrän suhteen sekä
sen suhteen, että kyseinen takaus todellakin kattaa sen velan, jolle se on
annettu. Mikäli annettu vakuus kattaa vain osan velasta, verrataan
takausprovisioon määrää annetun vakuuden määrään, ja siltä pohjalta
päätetään, onko takausprovisio tavanomainen vai ei. Kohtuuden ylittävä osuus
verotetaan ansiotulona tai joissakin tapauksissa peiteltynä osingonjakona.
Pääomatuloina ei kuitenkaan koskaan veroteta henkilötakauksen nojalla
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saatua hyvitystä, vaan se verotetaan ansiotuloina. Milloin takaus on annettu
yhteisölle, joka on takauksen antajalle läheinen, tulee olla erityisen tarkkana
takausprovision määrästä. Mikäli esimerkiksi intressipiiriin kuuluvalle
osakeyhtiölle on annettu vakuus ja sen pohjalta normaalin tason ylittävä
takausprovisio vakuuden omistajalle, täyttyy yleensä peitellyn osingonjaon
tunnusmerkistö, joka johtaa siihen, että saatu etu verotetaan kuten muukin
peitelty osingonjako, eli lähtökohtaisesti henkilön ansiotuloa on 70 %
takausprovisiosta ja loput on verotonta (TVL 33d.1§).
Osinkotulojen verotus riippuu siitä, onko yhtiö julkisesti noteerattu, eli
arkisesti pörssiyhtiö, vai ei. Sillä ei ole merkitystä, onko osakeyhtiö tavallinen
(Oy) vai julkinen osakeyhtiö (Oyj). Pörssiyhtiön osingon verotus on aina sama,
riippumatta mm. osakkeen arvosta tai sen matemaattisesta arvosta.
Pörssiyhtiön osingosta 70 % on verotettavaa pääomatuloa ja loput 30 %
verotonta. Toisin sanoen esimerkiksi 100 000 € osinko verotetaan siten, että
30 000 € on veroton saajalleen ja lopusta 70 000 € menee veroa yhteensä 21 400 €
(30 % * 50 000 € + 32 % * 20 000 €), mikäli henkilöllä ei ole muita vastaavasti
verotettavia pääomatuloja). Pääomatulot verotetaan yhtenä kokonaisuutena,
joten jos henkilöllä olisi muita pääomatuloja, verotus olisi hieman toisen
näköinen. Lähtökohtaisesti verotettavat pääomatulot lasketaan yhteen ja sen
mukaan määrätään verotus. Näitä muita pääomatuloja ovat mm. jaettavan
yritystulon pääomatulo-osuus, pääomatuloina verotettavat korko- ja
vuokratulot.
Muiden kuin julkisesti noteerattujen yritysten osingot verotetaan eri
tavalla. Lähtökohtaisesti ensin määritetään yrityksen nettovarallisuus jonka
pohjalta lasketaan osakkeen matemaattinen arvo. Nettovarallisuus lasketaan
siten kuin laissa varojen arvostamisesta verotuksessa (VarArvL) tarkemmin
säädetään ja tämä luku jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.
Näin saatu arvo on osakkeen matemaattinen arvo (VarArvL 9§).
Nettovarallisuus lasketaan siten, että lähtökohtana ovat yhtiön
tilinpäätöksen mukainen varallisuus. Yhtiön varat, joita ovat ”…yhtiön käyttö-,
vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus sekä muu sellainen omaisuus ja sellaiset
pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa.” (VarArvL 2.2§). Näihin ei
samaisen lainkohdan mukaan kuitenkaan lasketa laskennallisia verosaamisia,
joista on säädetty kirjanpitolaissa. Näin saadusta luvusta vähennetään yhtiön
velat. Velkoina tässä asiayhteydessä pidetään taseeseen vieraaksi pääomaksi
merkittyjen
velkojen
lisäksi
myös
mm.
vakuutuslaitoksen
vakuutusmaksuvastuuta, tiettyjä eläkevastuita eikä eläkevakuutusyhtiön oman
vakavaraisuuden parantamiseksi tekemäänsä varausta. Lisäksi on huomattava,
että velkana ei kuitenkaan pidetä niitä laskennallisia verovelkoja joista
säädetään kirjanpitolain 5:18§:ssä.
Varallisuus ja velkaerät arvostetaan erikseen kukin. Rahoitusomaisuuteen
kuuluva saatava arvostetaan nimellisarvoonsa ja muu rahoitusomaisuus
hankintamenoonsa. Näistä otetaan huomioon mahdollisten arvonalennusten
jälkeinen arvo. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoonsa josta on tehty
mahdollinen epäkuranttiusvähennys. Mahdollinen sijoitusomaisuus arvioidaan
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siihen määrään, joka saadaan kun sen hankintamenoon lisätään EVL:n
mukaiset arvonkorotukset sekä – alennukset. Käyttöomaisuus sekä
varallisuusarvoja
omaavat
pitkävaikutteiset
menot
arvostetaan
tuloverotuksessa poistamatta olevaan arvoon.
Eräs erityinen piirre liittyy niihin rakennuksiin ja rakennelmiin, jotka eivät
kuulu vaihto- tai sijoitusomaisuuteen. Niille lasketaan vertailuarvo, jonka
tarkka määräytyminen lasketaan VerArvL:n 29–30§ mukaan. Vastaavasti
tehdään maa- ja metsätalousmaalle. Kaikki arvot lasketaan kiinteistö ja
rakennuskohtaisesti erikseen. Jos näin saadaan suurempi arvo, kuin taseen
mukainen arvo, käytetään saatua vertailuarvoa. Vastaava säännös on myös
muuhun kuin vaihto- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista. Ne tosin
lasketaan yhtenä kokonaisuutena ja valitaan se könttäsumma, joka on
suurempi. Vertailuarvojen laskeminen on tarkkaa ja aikaa vievää työtä sekä se
sisältää paljon yksityiskohtaista sääntelyä, jota tässä asiayhteydessä ei ole syytä
käydä tarkemmin läpi. Nettovarallisuutta laskettaessa käydään em. lain
mukaisesti tase-erät läpi ja lopulta päädytään yhtiön nettovarallisuuteen, joka
jakamalla ulkona olevien osakkeiden määrällä siis johtaa osakkeen
matemaattiseen arvoon.
Kun tiedämme osakkeen matemaattisen arvon, voimme laskea sille
maksettavasta osingosta osingon pääomatulo-osuuden, verottoman osuuden
sekä mahdollisesti ansiotulona verotettavan osuuden. Lähtökohta on se, että
osakkeen matemaattiselle arvolle lasketaan 9 % vuotuinen tuotto, joka on
saajalleen verotonta. Esimerkiksi jos henkilö omistaa em. kaltaisia osakkeita
1 000 kpl, ja niiden matemaattinen arvo on 10 €/kpl, on verotonta osinkoa
enintään 900 € vuodessa (9 % * (1 000 kpl *10 €)). Jos yhtiö jakaa osinkoa
osakkaalle yhteensä 900 €, on se osakkaalle verotonta tuloa.
Jos osinkoa jaetaan enemmän kuin 9 % vuotuinen tuotto on, on tämän
ylimenevä osa osingosta 70 % ansiotulona verotettavaa tuloa ja loppu 30 %
verotonta. Jos edellä olevassa esimerkissä jaettaisiin osinkoa 900 € sijasta 2 000
€, olisi 1 100 € jaettava ansiotulona verotettavaan tuloon ja verottomaan osaan.
Tässä esimerkissä tilanne olisi siis se, että 2 000 € osingosta 900 € olisi verotonta
osinkotuloa, 770 € ansiotulona verotettavaa tuloa ja loppu 330 € olisi
verovapaata tuloa, eli saajalleen verotonta olisi yhteensä 1 230 € ja ansiotulona
verotettaisiin 770 €.
Kolmas osinkoja koskeva verotuksellinen seikka on se, että 9 % vuotuisen
tuoton nojalla verottomia osinkotuloja julkisesti noteeraamattomista yhtiöistä ei
verovelvollinen voi vuodessa saada kuin enintään 60 000 €. Tämän ylimenevä
osa tuosta 9 % tuotosta on 70 % pääomatuloina verotettavaa tuloa ja loppu 30 %
verotonta. Otetaan esimerkki. Henkilö omistaa keskisuuresta osakeyhtiöstä
10 000 kpl osakkeita, joiden matemaattinen arvo on 200€/kpl. Hänellä ei ole
muita osinkotuloja. Verotuksessa lasketaan 9 % tuottoa vastaava arvo, joka on
180 000 € (9 % * (10 000 kpl *200 €/kpl). Jos yhtiö jakaa osinkoa 300 000 €, menee
henkilön verotus seuraavasti: veroton osinko on 60 000 €, se osinko joka jaetaan
verottomaan ja pääomatulona verotettavaan osaan on 120 000 € (180 000€ -
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60 000 €), ja loppu 120 000 € jaetaan ansiotuloon 70 % ja verottomaan osaan 30
%.
Osinkotulojen kohdalla tulee huomata se, että mahdollinen
osakassopimus tai vastaava sopimus osingonmääräytymisestä saattaa vaikuttaa
asiaan. Mikäli osingon määrä on riippuvainen osakkaan tai hänen läheisensä,
työpanoksesta, on tuolla perusteella maksettu osinko kokonaan ansiotulona
verotettavaa (TVL 33b.3§). Lisäksi on syytä huomata se, että elinkeinotoimintaa
harjoittavan osakeyhtiön osakaan, joka omistaa yksin tai perheensä kanssa
vähintään 10 % ko. yhtiön osakkeista, mahdollinen osakaslaina vähennetään
osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta, ja siten pienentää verottoman
osingon 9 % määrää. Samoin vähennetään sellaisen osakas henkilön asuntonaan
käyttämän asunnon arvo, joka ei ole työeläkelain mukainen yrityksen
työntekijä.
Verotettavia pääomatuloja ovat myös ne osakaslainat, jotka ovat
maksamattomina verovuoden päättyessä, mikäli hän tai hän perheensä kanssa
omistaa em. yhteisöstä vähintään 10 % osakkeista tai äänimäärästä (TVL 53a§).
Monet vakuutukset mahdollistavat sijoittamisen siten, että tuotto on
pääomatuloa, mutta ne eivät kuulu tämän tutkielman osaan, joten sivuutan ne
täysin. Samoin metsätulot.
Maa-ainestulot verotetaan pääomatuloina, joista saa otettua maa-ainesta
vastaavan osuuden hankintamenosta poistaa (substanssipoisto). Otetaan hyvin
karkea esimerkki. Henkilö ostaa maa-alueen hintaan 10 000 €, johon hän saa
oikeuden ottaa 1000 000 m³ maa-aineksia. Oletamme, että maa-alueen
jäännösarvo on 0 €, kun siitä on kaikki sallitut ainekset otettu, saamme yhden
kuutiometrin substanssipoistoksi 0,01 €/m³ (10 000 €/1000 000 m³). Hän myy
100 000 m³ maa-aineksia hintaa 3 000 €, voi hän tehdä 1 000 € poiston, jolloin
hänelle verotettavaksi pääomatuloksi muodostuu 2 000 €. Tilanne menee
vastaavasti, jos maa-alue on yhtiön hallinnassa, tosin yhtiölle sen saama tulo on
normaalia tuloa, ei pääomatuloa. Lähtökohtaisesti Suomessa on vallinnut se
tilanne, että maa-alueelle ei hyväksytä negatiivista jäännösarvoa. Lähtökohtana
tuo on ihan hyvä, mutta joissakin ympäristövahinkotilanteissa tilanne saattaa
olla sietämätön. Ajatelkaamme esimerkkinä vanhaa huoltoasematonttia, josta
omistaja on jo purkanut rakennuksen pois. Verotuksessa maa-alueesta ei ole
saanut tehdä poistoja, sillä normaalisti maa-alueet ovat kulumattomia
hyödykkeitä. Maa-alueen kirjanpidollinen arvo on 100 000€, mutta siinä olevien
ympäristövahinkojen kunnostamisarvio on 300 000 €. Yritys tai yrittäjä ei ole
voinut vapaaehtoisena varauksena varautua vahingon ennallistamiseen, vaikka
se olisi ollut hänen tiedossaan jo pidempään. Kirjanpidossa on tietenkin voinut
ja oikeastaan pitänytkin tehdä ns. pakollinen varaus, mutta sitä ei hyväksytä
verotuksessa. Mielestäni tilanne on yksittäistapauksissa sietämätön. Maaainesten kohdalla tulee huomata se, että laajamittainen myynti johtaa siihen,
että toiminnan katsotaan tapahtuvan elinkeinotoiminnan muodossa ja siten
verotettavan tulon laskeminen toteutetaan elinkeinoverolain mukaisesti.
Vuokratulot ovat verotettavia pääomatuloja, joista saa vähentää niiden
hankkimiseen uhratut kustannukset. Näin ollen vaikkapa sijoitusasunnon
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vuokratulosta saa vähentää mm. asunnon yhtiövastikkeen, myös vastikkeeseen
sisältyvän pääomavastikkeen, mikäli vastikkeen saaja (yleensä asuntoosakeyhtiö) on kirjanpidossaan tulouttanut sen. Tätä varten, mikäli
yhtiövastikkeen mukana on myös pääomavastiketta, tulee sijoittajan selvittää
tuon käsittely saajayhtiössä. Helpoiten se käy pyytämällä yhtiön isännöitsijältä
todistus asiasta, mutta viime kädessä sijoittaja on itse vastuussa tuon
todistuksen oikeellisuudesta. Tietenkin normaalit vahingonkorvausvaatimukset
isännöitsijää vastaan ovat mahdolliset. Asuntojen vuokraustoiminnasta on jo
jonkin verran eriasteisia päätöksiä, joihin palataan tutkielman luvussa 4.
Periaatteessa myös maanvuokratulot sekä irtainten esineiden vuokrauksesta
saadut tulot ovat pääomatuloina verotettavia vuokratuloja.
Muiden kuin osakeyhtiöiden kohdalla lasketaan myös yhteisön
nettovarallisuus. Tälle nettovarallisuudelle lasketaan vuotuisena tuottona 20 %,
joka verotetaan pääomatulona ja loput ansiotulona. Mikäli verovelvollinen niin
vaatii ennen verotuksen päättymistä, pääomatulo-osuutena pidetään 10 %
vuotuista tuottoa. Verovelvollinen voi myös vaatia, että koko yritystulo
verotetaan ansiotulona. Tämä on mahdollista, mikäli yritystuloon ei sisälly
maatalouden varoihin kuuluvien arvopapereiden myyntivoittoja tai
elinkeinotoiminnan
käyttöomaisuuteen
kuuluvien
kiinteistöjen
tai
arvopapereiden luovutusvoittoja. (HE 2009/133 kohta 2.2)
Periaatteessa kaikki omaisuuden luovutusvoitot ovat verotettavia, ellei
niitä ole erikseen verottomiksi säädetty. Näitä poikkeuksia onkin lukuisa
määrä. Esimerkiksi merkintäoikeuden käyttäminen ei ole luovutus eikä tietyin
edellytyksin tapahtuvat osakevaihdot. Samoin ovat yritysten fuusiot ja
jakautumiset, kunhan niissä ei käytetä liikaa rahaa osakkeiden lisäksi sekä
tietyin rajoituksin yhtiömuotomuutokset. Vastaavasti osakeyhtiön omassa
hallinnassa olevien omien osakkeiden luovutus ei ole luovutusvoitto.
3.4.2

Verottomat tai osittain verottomat pääomatulot

Suomessa lähtökohta tulojen verollisuuteen on se, että kaikki tulot ovat
verotettavia, ellei niitä ole erikseen verottomiksi säädetty. Tämä on lähtökohta
myös pääomatulojen kohdalla. Kuitenkin on katsottu, että tietyt tulot voivat
olla verottomia luonnolliselle henkilölle tiettyjen ehtojen täyttyessä.
Eräs poikkeus pääomatulojen verollisuuteen on oman tai perheen
vakituisen asunnon myyntivoitto, josta säännellään tuloverolaissa (TVL 48.1§).
Mikäli henkilö on asunut omistusaikanaan yhdenjaksoisesti vähintään kaksi
vuotta asunnossaan, hän voi myydä sen ilman veroseuraamuksia. Tässä tulee
huomata se, että veroseuraamuksilla tarkoitetaan paitsi verotonta
myyntivoittoa, myös mahdollisen myyntitappion vähentämättä jättämistä.
Tämä on normaali lähtökohta verojärjestelmässämme, mikäli jokin tulo on
veroton, vastaavasti vastaava meno tai menetys on vähennyskelvoton
(TVL50.2§).
Myyntivoiton
verottomuutta
sovelletaan
myös
asumisoikeusasuntoon.
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Tuloverolain mukaan asuntoon lasketaan mukaan sen tontti, milloin
kiinteistö on muodostettu kaavatontin mukaiseksi, milloin kiinteistö sijaitsee
alueella, missä ei ole tonttijakoa tehty, katsotaan maapohja enintään 10 000 m²
saakka verottoman luovutuksen piiriin kuuluvaksi. Mikäli maa-alue on tätä
suurempi, tai muodostuu useammasta tontista, on verotonta vain sen tontin
osuus, jolla rakennus sijaitsee ja muu osa verollista. Lisäksi asunnosta tai
rakennuksesta tulee olla vähintään puolet ollut verovelvollisen omana
asuntona, tai muutoin vain omaa asuntoa vastaava osuus myyntivoitosta on
veroton ja loppuosa verotettavaa pääomatuloa.
Tuloverolain mukaan myös omassa tai perheen käytössä ollut
tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitto on vuosittain verotonta 5 000 €
saakka. Samoin on vähäisten luovutusvoittojen laita, vaikka ne muutoin
olisivatkin verollisia. Näitä luovutuksia saa olla vuodessa luovutushinnaltaan
enintään 1 000 €.
Vähäiset valuuttakurssivoitot ovat myös verottomia, mikäli ne eivät liity
henkilön tulonhankkimistoimintaan. Tällaiset voitot ovat vuosittain 500 €
saakka verottomia. Luonnonsuojelukäyttöön
valtiolle
tai
tämän
liikelaitokselle tehdyt maa-alueiden luovutusvoitot ovat verottomia. Samoin
ovat tietyin edellytyksin maa-alueiden vaihtamiset luonnonsuojelukäyttöön
tietyille tahoille. Samoin ovat eräät sukupolvenvaihdostilanteet. Lisäksi on
useita muitakin verottomia pääomatuloja, jotka luetellaan tuloverolaissa (TVL
53§). Nämä eivät kuulu tämän tutkielman piiriin, joten en käsittele niitä
enempää.

3.4.3 Vähennykset pääomatuloista
Pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on olemassa lähes ääretön määrä, sillä
pääomatulot ovat erittäin heterogeeninen kokonaisuus erilaisia tuloja. Tästä
johtuen on mahdotonta esittää mitään tyhjentävää listaa tai täydellistä
selostusta
kaikista
mahdollisista
vähennyksistä,
jotka
kohdistuvat
pääomatuloihin.
Tässä tutkielmassa tyydyn esittämään keskeisimmät
perusperiaatteet vähennysjärjestelmästä, ja samalla muistutan, että jokainen
tapaus todellisessa elämässä on omansalainen, ja siten tulee erityistä
huolellisuutta noudattaen punnita kaikki ne seikat, jotka puoltavat tai estävät
jonkin menon käsittelemistä verotuksessa hyväksyttävänä kuluna.
Luonnollinen henkilö voi saamistaan verotettavista luovutusvoitoista
vähentää siihen uhratut kustannukset, eli hankintamenon sekä mahdolliset
muut kustannukset tietyin rajoituksin. Vaihtoehtoisesti hän voi vähentää
hankintameno - olettaman, joka on alle 10 v omistetun omaisuuden kohdalla 20
% luovutushinnasta ja 40 % yli 10 v omistetun omaisuuden kohdalla.
Hankintameno - olettamaa hyödynnettäessä, ei voi tehdä mitään muita
vähennyksiä. Verovelvollinen saa valita sen tavan laskea verotettava
luovutusvoitto, joka johtaa hänelle edullisempaan lopputulokseen. Lisäksi
tiettyihin suojelukäyttöihin luovutettaessa omaisuutta, voidaan käyttää 80 %
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hankintameno – olettamaa (TVL 49§) Termiinien kohdalla luovutusvoitto on
verotettava, mutta siihen ei voida hyödyntää hankintameno - olettamia.
Tuloverolaki lähtee siitä liikkeelle, että tuloista saa vähentää kaikki tulon
hankkimiseksi ja säilyttämiseksi uhratut menot eli ns. luonnolliset vähennykset
(TVL 29.1§). On huomattava, että tulot lasketaan tulolajeittain erikseen, eli
pääomatuloista
vähennetään
pääomatuloihin
kohdistuneet
tulonhankkimiskustannukset sekä erikseen vähennyskelpoisiksi säädetyt muut
kustannukset, kuten tietyin rajoituksin korkomenot. Milloin kyseessä on
elinkeinotoiminnasta, niin vähennysjärjestelmä on erilainen. Palaan siihen
tutkielman loppupäässä käsitellessäni erityiskysymyksiä. Tuloverolain mukaan
puhdas pääomatulo saadaan, kun pääomatuloista vähennetään luonnolliset
vähennykset. Verotettava pääomatulo saadaan puhtaasta pääomatulosta kun
siitä vähennetään mahdolliset aiempien vuosien pääomatulolajin vahvistetut
tappiot.
Omaisuuden
luovutushinnasta
vähennetään
sen
poistamaton
hankintameno, mahdollisesti siinä mukana siirtyneet velat sekä
perusparannusmenot.
Perusparannusmenot
eivät
ole
sama,
kuin
vuosikorjausmenot, vaan ne ovat suurempia ja luonteelta omaisuuden arvoa
pysyvämmin nostavat kulut. Esimerkkinä voisi olla hiekkapihan asfaltoiminen,
joka on yksiselitteisesti perusparannusmenoa, kun taas asuinhuoneiston
hajonneen ikkunan korjaaminen taas on yksiselitteisesti vuosikorjausmeno. On
hyvä huomata, että mahdolliseen perusparannukseen saatu kotitalousvähennys
ei vaikuta menoa vähentäväksi, vaan tältä osin verovelvollinen saa saman
menon vähentää kahdesti. Lisäksi tulee huomata, että yleensä
vuosikorjauskuluina voidaan vähentää vain niitä kuluja, jotka ovat toteutuneet
vuokraustoiminnan aikana. Ennen vuokraustoiminnan aloittamista syntyneet
kulut lasketaan asunnon tai rakennuksen hankintamenoon.
Omaisuuden hankkimiseen on saattanut liittyä ulkopuolisten tahojen
maksuja. Tällaisia ovat mm. varainsiirtoverot sekä maanmittauskustannukset.
Lisäksi kiinteistöön liittyy lainhuuto- ja kaupanvahvistamiskuluja. Joissakin
tapauksissa saattaa kiinteistöön kohdistua myös kaavoittamiseen liittyviä
menoja sekä useimmiten myös kiinteistövälittäjän kustannukset. Kaikki nämä
vähennetään saadusta kauppahinnasta, ellei niitä ole aiemmin voitu vähentää.
Lisäksi myyntiin saattaa liittyä erilaisia asiantuntijalausuntoja, kuten
kuntoarvioita. Nämäkin saa vähentää. Samoin olisi meneteltävä
vastuuvakuutusten kohdalla, joista ainakin homevakuutus olisi hyväksyttävä
osana kaupankäyntikustannuksia. Tyhjentävää listaa ei todellakaan voi laatia,
mutta perinteinen terve maalaisjärki yleensä antaa hyvän pohjan menon
vähennyskelpoisuuden arviointiin. Viimekädessä se ei tietenkään voi olla
kestävänä oikeudellisena argumenttina, kuin joissain erittäin poikkeuksellisissa
tilanteissa.
Milloin tulonhankkimiseen liittyy yleisluonteisia kustannuksia, tulee
harkita tarkoin, onko kyseessä ns. elantomeno jota ei saa vähentää, vai
vähennyskelpoinen kulu. Eteenkin vähäisen sijoitustoiminnan ollessa kyseessä,
tulee monesti tuo rajankäynti vastaan. Esimerkkinä olkoon ammattikirja, joka
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käsittelee osakesalkun kansainvälistä allokaatiota ja sen vaikutusta sijoituksen
erilaisiin tunnuslukuihin. Jos sijoittaja olisi aktiivinen ja kansainvälisesti
sijoituksiaan allokoiva, olisi itsestään selvää, että tuon kirjan hankintamenon
voisi vähentää, mutta jos sijoittaja hallitsee salkkua, jossa on vain muutamaa
kotimaista yhtiötä ja kaupankäynti on muutenkin osta ja pidä –tyyppistä, niin
kyseinen kirja on lähinnä yleissivistävä kirja, jonka kulu on elantomenoa.
Lisäksi pienimuotoisessa arvopaperikaupassa tulee huomata se, että arvoosuuksien säilyttämisestä ja hoitamisesta johtuvat kustannukset ovat
vähennyskelpoisia vain 50 € omavastuun ylittävältä osalta (TVL 54.2§).
Korkojen vähennysoikeus pääomatuloista onkin sitten hieman
perusperiaatteesta poikkeava. Paitsi, että lähtökohtaisesti saa vähentää
tulonhankkimislainan korot, saa lisäksi myös tiettyjä muita korkoja vähentää
pääomatuloista. Tuloverolaissa säädetään (TVL 58§), että opintolainan korot saa
tietyin rajoituksin vähentää pääomatuloista. On hyvä huomata, että nämä
korkomenot siis saavat kohdistua ihan mihin tahansa opiskeluun, johon on
myönnetty em. tyyppinen opintolaina. On hyvä huomata, että opintolainan
koron pääomittaminen rinnastetaan koron maksamiseen sekä nekin
korkomenot, jotka kohdistuvat tiettyjen verottomien osinkotulojen (TVL 33 a–
33 d§) hankkimiseen. Lisäksi asuntolainan korkoja saa tietyin rajoituksin
vähentää.
Metsätulojen kohdalla on olemassa oma metsävähennys, joka on tietyin
edellytyksin enintään 60 % saadusta puun myyntitulosta. Jotta vähennyksen
saa tehdä, on sen oltava vähintään 1 500 €.
Oma erikoisuutensa on se, että henkilö saa vähentää elinkeino- ja
maatalouden tulonlähteiden tappiot pääomatuloista, jos hän sitä vaatii ennen
verotuksen päättymistä. Lisäksi pääomatulojen ollessa tappiolla, voi
luonnollinen henkilö muodostaa tietyin rajoituksin alijäämähyvityksen, joka
vähennetään hänen ansiotulojen veroista (TVL 131–134§) ja jopa eräissä
tapauksissa siirtää sen puolison käytettäviksi.

3.5 Yrittäjä –käsitteestä

Yrittäjä -käsite ei näyttäisi olevan mitenkään vakiintunut, vaan sen
tunnusmerkistö näyttäisi vaihtelevan suhteellisen paljonkin puhujan ja puheen
yhteyden mukaan. Arkikielessä yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työllistää
itse itsensä, eikä ole toisen palveluksessa.
Milloin yrittäjä – käsitettä lähestytään lainsäädännön kautta, havaitaan
sama epämääräisyys, kuin arkikielessä. Lainsäädännössä tämä epäselvyys on
omiaan aiheuttamaan sekaannuksia ja ristiin meneviä tulkintoja. Jatkossa
huomaamme, että henkilö saattaa olla yrittäjä toisen lain silmissä ja toisen
silmissä ei. Tässä tutkielmassa keskitytään vero-oikeudelliseen yrittäjä –
käsitteeseen, mutta selvyyden vuoksi tuodaan esiin myös muita määritelmiä.
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Jo pelkästään yhdellä haulla Finlex – tietokannan (www.finlex.fi luettu
17.8.2012) KHO:n ratkaisuista yrittäjä -hakusanalla saadaan 80 osumaa, joka
kuvaa käsitteen avoimuutta ja sekavuutta myös lainsäädännön tasolla. Näistä
on tehtävissä käsitteen määrittelyä jossain määrin, mutta kuten muussakin
oikeudellisessa tulkinnassa, tyhjentävä määrittely lienee mahdotonta.
Yrittäjän eläkelaki määrittelee yrittäjän (YEL 3-4§) henkilöksi, joka ei ole
virassa, julkisoikeudellisessa toimisuhteessa taikka työsuhteessa, mutta tekee
ansiotyötä. Toisaalta henkilö ei saa olla alle 18 v, yli 68 v ja yritystoiminnan on
tullut jatkua vähintään neljän kuukauden ajan. Yrittäjäksi ei katsota myöskään
sitä toimintaa, joka on alkanut tai jatkuu vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen,
eikä kaikkein vähäisintä toimintaa myöskään katsota yrittäjyydeksi. Tällaisen
vähäisen toiminnan rajana pidetään toimintaa, kun sen johdosta tulot ovat
vähäisemmät kuin 5 504,14 €/v. Lisäksi jos henkilö ” johon ei sovelleta Suomen
lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen
sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella.” (YEL 4.1§ 6k).
Mikäli yrittäjä on myös muussa toimessa, jossa hän on vakuutettuna muun
eläkelain nojalla, niin hän ei ole niiden tulojen osalta yrittäjä. Tyypillisiä tällaisia
tilanteita ovat opetushenkilökunta, joka toimii sivutoimisesti oman alansa
kouluttajina ja tai konsultteina.
YEL koskee avoimen yhtiön yhtiömiehiä, kommandiittiyhtiön vastuullisia
yhtiömiehiä, laivaisännistöyhtiön laivaisäntiä, yksityistä elinkeinon- ja
ammatinharjoittajaa, sekä kaikkia heitä, jotka ovat henkilökohtaisessa vastuussa
yhtymän tai yhteisön velvoitteista.
Osakeyhtiössä yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on osakas ja työskentelee
kyseissä yhtiössä johtavassa asemassa, mikäli hän omistaa yksin 30 % yhtiön
osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä yksin, tai 50 % yhdessä
perheenjäsentensä kanssa. Vastaavaa määräysvaltaa sovelletaan muissa
yhteisöissä työskenteleviin henkilöihin, jos he työskentelevät johtavassa
asemassa yhteisössä. Lain mukaan johtavalla asemalla tarkoitetaan
toimitusjohtajan lisäksi mm. hallituksen jäsenyyttä ja muuta sellaista asemaa,
että hän tosiasiassa on määräysvallassa. (YEL 3§)
Omistus- ja äänivaltaosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös
välillinen omistus. Tällaista välillistä omistusta tässä tapauksessa on
osakeyhtiön ja muun yhteisön kautta tapahtuva omistus, jos henkilöllä on yksin
tai yhdessä perheenjäsenten kanssa tällaisessa yhtiössä vähintään 50 % omistus
tai vastaava äänimäärä. (YEL 3.6§)
Perheenjäsen on tämän lain nojalla puoliso, myös avopuoliso. Suoraan
ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset ovat perheenjäseniä, mikäli
he asuvat yhdessä määräysvaltaa käyttävän henkilön kanssa (YEL 3.5§).
On hyvä huomata, että lakiin on saatu voimaan myös bulvaania koskeva
klausuuli, eli lakia sovelletaan myös sellaiseen henkilöön, joka tosiasiassa toimii
yrittäjänä, mutta tekee sen muodollisesti toisen henkilön nimissä (YEL 3.7§)
Yrittäjän eläkelaki on sikäli armelias vakuutusvelvollisuutta pohtivalle,
että lain nojalla lain sovellettavuudesta ratkaisun. Ratkaisua voi hakea
eläkeyhtiö, henkilö joka suorittaa työn tai työn teettäjä.
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On mielenkiintoista huomata se, että Tilastokeskus näyttäisi määrittelevän
yrittäjän omissa tilastoissaan taas eri tavalla. He kertovat www-sivuillaan
yrittäjän olevan:
• Yrittäjä
• Määritelmä 1
Yrittäjiksi määritellään 18-74 -vuotiaat henkilöt, joilla on vuoden viimeisellä viikolla
voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus ja jotka eivät ole työttömiä vuoden viimeisenä
työpäivänä eivätkä varusmiehiä tai siviilipalvelusmiehiä vuoden viimeisellä viikolla.
Mikäli henkilöllä on yrittäjäeläkevakuutuksen lisäksi samanaikaisesti voimassa oleva
työsuhde, edellytetään, että yrittäjätulot ovat suuremmat kuin palkkatulot. Yrittäjiksi
määritellään lisäksi henkilöt, joilla yrittäjätulot ylittävät määritellyn
tulorajan,
edellyttäen, että he eivät ole eläkkeellä tutkimusviikolla. Tuloraja määritellään vuosittain
päättelyiden yhteydessä käyttäen hyväksi työvoimatutkimuksen yrittäjiä koskevia
tietoja.
Määritelmää käyttävät tilastot
• Väestölaskennat
• Määritelmä 2
Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja
omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä tai
yksinäisyrittäjä,
kuten
ammatinharjoittaja tai freelancer. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai
perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi.
Määritelmää käyttävät tilastot
• Työvoimatutkimus

(http://www.stat.fi/meta/kas/yritlkm.html luettu 1.8.2012)
Ei pidä unohtaa sitä, että maatalousyrittäjän määritelmä on sijoitettu heitä
koskevaan maatalousyrittäjän eläkelakiin. Lain mukaan maatalousyrittäjiä ovat
mm. kalastajat, poronomistaja tietyin edellytyksin, viljelee maata vähintään
viiden maatalous hehtaarin tilalla tai on näiden tämän lain mukainen perheen
jäsen (MyEL 3§). Perheen jäsen taas eroaa jossain määrin työn luonteen johdosta
YEL perheenjäsenestä (MyEL 4§).
Maataloutta voi harjoittaa myös
osakeyhtiönä tai muuna yhtiönä. Näissä tapauksissa maatalousyrittäjän
määritelmä näyttäisi olevan yhtenevä yrittäjän määritelmään (MyEL 5§).
Työttömyysturvalaissakin (TTL) on oma määritelmä yrittäjästä. Tällä ei
ole vero-oikeudellista vaikutusta, mutta sekin on omiaan sotkemaan yrittäjä
käsitteen määritelmää. Määritelmä viittaa muutoin YEL ja MyEL -sääntelyyn
mutta sen lisäksi yrittäjänä pidetään jo johtavassa asemassa olevaa henkilöä,
jolla on 15 % omistusosuus yksin tai 30 % osuus yhdessä perheenjäsenten
kanssa, tai vastaavia osuuksia äänistä. Pelkkä työskentely riittää, mikäli hänellä
tai hänellä perheen kanssa on 50 % omistus- tai ääniosuus yhtiössä. (TTL6§)
Vastaava on tilanne muissa yhtymissä sekä huomiotavaksi kaikissa tilanteissa
tulee myös välillinen omistus. Lisäksi työttömyysturvalaissa on tarkempaa
sääntelyä, mutta jätän sen käsittelemättä, sillä se ei kuulu tutkielman alueeseen.
Jotta kenttä ei olisi liian helppo, tulee muistaa, että TVL:n mukaan
yrittäjäpuolisoiden yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan tasan heidän kesken,
ellei muuta selvitystä asiassa ole annettu (TVL 14§). Tästä määrätystä verosta he
näyttäisivät olevan yhteisvastuullisia, vaikka Suomessa muutoin on
erillisverotus (VML 52§). Oma mielenkiintoinen kohta, joka ei kuitenkaan
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tarkoita yrittäjyyttä, on se, että henkilön, yksin tai yhdessä hänen
perheenjäsenten kanssa, omistaessa vähintään 10 % elinkeinotoimintaa
harjoittavasta osakeyhtiöstä, he eivät voi ottaa veroseuraamuksitta
osakaslainaa. Se vähennetään ensisijassa hänen osakkeiden arvosta, ja jos se ei
ole mahdollista, niin hänen perheenjäsenten osakkeiden arvosta. Lisäksi, jos
osakeyhtiön osakas ei ole TEL työsuhteessa yhtiöön ja yhtiön varoissa on ollut
hänen tai hänen perheenjäsenten asuntona käyttämä asunto, vähennetään sen
arvo vastaavasti. Näillä ei ole tarkoitus muovata yrittäjän käsitettä, mutta
selvästi ne antavat omat suuntaviivansa ainakin vero-oikeudellisen yrittäjyyden
tunnusmerkistölle.
Asian monimutkaisuutta kuvaa sekin, että Verohallinto on antanut
21.6.2005 ohjeen nimeltä Palkkaa vai työkorvausta (Diaarinumero
2118/31/2004), joka on suhteellisen pitkä ja moni tahoinen. Siellä tuodaan esiin
mm. työsopimuslain ja verolainsäädännön mahdollisia eroavaisuuksia, sekä
viitataan siihen, että arvio tehdään kokonaisarviona (Palkkaa vai työkorvausta
3.1 ja 1.2 kohdat).
Kuten jo aiemmin mainittiin, on KHO antanut lukuisia yrittäjän
määritelmään liittyviä ratkaisuja. Jatkossa niistä esitellään vain muutama, joita
itse pidän merkitykseltään olennaisimpina.
KHO 1991 t. 2325 tapauksessa oli kyse siitä, että henkilöllä oli verolippu,
eli hän oli itse mieltänyt itsensä yrittäjäksi ja siten rekisteröinyt itsensä sen ajan
määräysten mukaan. Lisäksi hän oli toiminut toistakymmentä vuotta. Kyseessä
oli yksinyrittäjä, jonka toimeksiannoista yhdeltä taholta oli 61 - 75 % myynnistä
mitattuna. KHO katsoi, että kyseessä oli yrittäjä. Tässä jo suhteellisen iäkkäässä
ratkaisussa oli siis annettu painoarvoa sille, että henkilöllä oli ollut mutakin
toimeksiantajia kuin yksi, mutta yhden suuren toimeksiantajana olemassaolo ei
estä yrittäjyyttä.
Tapaus KHO 1990-B-567 käsittelee sitä tilannetta, jossa yrittäjällä on useita
toisistaan eroavia asiakkaita jo usean vuoden ajan. Henkilö oli hoitanut
asiakkaiden kirjanpidon, pois lukien sen atk-tallennuksen, jonka hän oli ostanut
ulkopuoliselta taholta. Nyttemmin hänen yksi asiakas oli ostanut tarvittavat
laitteet, joilla henkilö oli ryhtynyt hoitamaan em. asiakkaan kirjanpidon osalta
myös atk-tallennuksen. Punnittavaksi muodostui, oli hän yrittäjä asemassa
tuohon asiakkaaseen nähden, kun hän käytti asiakkaan teknologiaa.
Lopputulos oli, että hän säilytti yrittäjä asemansa myös tuohon asiakkaaseensa
nähden.
Päinvastaiselle kannalle KHO päätyi hammaslääkäriä koskevassa
tapauksessa (KHO 1989 t. 3702), jossa hammaslääkäri sai käyttöönsä mm.
toimitilat, avustavan henkilökunnan sekä tarveaineet. Näissä olosuhteissa
toimeksiannon pohjalta katsottiin, että hän ei ollut yrittäjä. Ilmeisimmin KHO
on antanut painoarvoa sille, että noissa olosuhteissa ei voitu katsoa henkilöllä
olevan minkään laista yrittäjä riskiä, mitä sittemmin on pidetty suhteellisen
yleisesti yritystoiminnan yhtenä keskeisimmistä tunnusmerkeistä.
9.2.1988 taltiossa 514 KHO katsoi patologin olevan työsuhteessa, vaikka
hän työskenteli useissa eri sairaaloissa, sairaaloiden kutsusta sekä hänellä ei
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ollut työsopimusta sairaalan kanssa. Päätöksen Finlex – versiosta ei löydy
mitään kunnon perustetta asialle, vaan kyseessä on ns. on katsottava –ratkaisu.
Tällaiset ratkaisut ovat mielestäni omiaan vaarantamaan kansalaisen
oikeusturvaa, ja nyttemmin ratkaisuiden perusteluihin on kiinnitetty erityistä
huomiota.
Samoilla linjoilla KHO oli freelancer toimittajan kohdalla (KHO 1987 t.
3571). Tässä tapauksessa kyse oli siitä, että toimittaja siirtyi entiseltä
työnantajaltaan freelancer toimittajaksi, kuitenkin saaden töitä em.
työnantajalta. Lisäksi työn tilaajan kanssa oli sovittu juttujen reunaviivat ja
aiheet. Lisäksi kaikki kuvauspalkkiot oli tilaaja maksanut suoraan työn tekijälle.
Freelancerin katsottiin olevan työsuhteessa. Perusteluja ei suoraan sanota,
mutta tässäkin on taustalla ollut se, että henkilöllä ei ole merkittävää yrittäjä
riskiä. Lisäksi tilaaja oli hänen entinen työnantajansa sekä, työn tilaajalla oli
säilynyt merkittävä määräysvalta juttujen suhteen, joten ilmeisesti KHO katsoi,
että entisellä työnantajalla oli säilynyt edelleen työsopimuslain mukainen
direktio-oikeus.
Kokonaisuutena jo näin pinnallisen katsauksen pohjalta, rohkenen sanoa,
että yrittäjä käsite on oikeudellisesti hyvin vaikeasti määriteltävä. Erityisen
tarkka tulee olla niissä tilanteissa, kun siirtyy yrittäjäksi siten, että jää tekemään
samaa työtä, mitä ennen teki palkallisena, eikä lisäksi ole useita toimeksiantajia.
Muutoinkin tulee huomata, että yrittäjyyteen yleisellä tasolla tulee liittyä
yrittäjä riskiä, eikä siihen saa liittyä liian suoraa työnjohdollista aspektia, tai
muutoin vero-oikeuden puolella sivuutetaan yritystoiminta ja määrätään verot,
kuin henkilö olisi ollut työsuhteisena. Siinä tilanteessa tulee kyseeseen myös
jälkiverotuksen sanktiot veronkorotuksineen ja viivekorkoineen, ellei
yksittäistapauksesta muuta johdu.
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4 PÄÄOMATULOT KHO:N JA KVL:N VALOSSA
Pääomatulojen verottaminen erillään muista ansiotuloista saa aikaan sen, että
joissakin tapauksissa verotuksellinen eroavuus on hyvinkin mittava. Lisäksi
verotettavan tulon määrään vaikuttaa se, kuinka paljon henkilö saa tehdä
vähennyksiä saamistaan tuloista ja ovatko jotkin tulot verottomia. Tähän
vaikuttaa oleellisesti se, lasketaanko verotettava tulo tuloverolain vai
elinkeinoverolain mukaisessa järjestyksessä.
On tilanteita, joissa yrittäjän, tai sijoittajan, saattaa olla viisasta kanavoida
osa tuloistaan suoraan omaan henkilökohtaiseen pääomatulojen piiriin. Näitä
saattaa olla toimitiloista saatavat vuokratuotot, sekä jossain tilanteessa oman
toimitilan sijoittaminen oman vakituisen asunnon yhteyteen. Jatkossa
tarkastellaan eri tulojen, vähennysten sekä sovellettavaksi tulevan verolain
valintaa Korkeimman hallinto-oikeuden ja Keskusverolautakunnan päätösten
valossa.
Milloin tilanne on tulkinnanvarainen verotuksessa, tulee se ratkaista
verovelvollisen kannalta edullisimmalla tavalla (KHO 2007:7). Tämä on hyvä
huomata silloin, kun lainsäädäntö on selvästi tulkinnanvarainen. Lisäksi on
hyvä muistaa itse vedota siihen, sillä muutoin saattaa käydä niin, että tuo
Korkeimman hallinto-oikeuden julkilausuma periaate jää soveltamatta.

4.1 Oman asunnon käsitteestä

Oman asunnon määritelmä on tarkkarajainen, joten mikä tahansa rakennelma
ei täytä asunnon tunnusmerkistöä tässä mielessä. Ensinnäkin asunnoin tulee
olla asunto, ei asumisoikeus. Tästä on Korkein hallinto-oikeus antanut tuoreen
vuosikirja ratkaisunsa (KHO 2011:102), jossa kyseessä oli henkilö, joka oli
pidättänyt asuntoonsa hallintaoikeuden luovuttaessaan sen tyttärelleen.
Myöhemmin henkilön myydessä hallintaoikeutensa, siihen ei voitu soveltaa
oman asunnon myynnin verovapauden säännöstä, vaan myyntivoitto oli
verotettavaa pääomatuloa. Toisin sanoen, luovutuksen kohteena tulee olla
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fyysinen asunto, ei kiinteistöön aiemman luovutuksen yhteydessä pidätetty
asumisoikeus.
Tulee huomata, että asunto ei voi olla mikä tahansa asumiseen soveltuva
kiinteistö. KHO on katsonut, että vaikka henkilö oli asunut ja omistanut
yhdenjaksoisesti yli kahdenvuoden ajan liiketilan, ei tuon toimitilan osakkeiden
myyntiin voitu soveltaa oman asunnon myyntivoiton verovapautta. Finlex
lyhennelmässä todetaan (KHO 2011:82):
…ettei muun kuin asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutus
voi sisältyä luovutusvoiton verovapauden piiriin sillä perusteella,
että
verovelvollinen ilmoittaa väestötietojärjestelmään
merkittyjen
tietojen
mukaisesti asuneensa tällaisessa muuhun kuin asumiseen
tarkoitetussa
huoneistoissa säädetyn määräajan.

Luettaessa tarkkaan päätöksen sanamuoto, mielenkiinto kohdistuu ilmaisuun
”muuhun kuin asumiseen tarkoitetussa”, mikä onkin erittäin mielenkiintoinen
sanavalinta, sillä tällä perusteella siis ei voida pois sulkea sitä, että henkilö voi
asua
kesäasunnossaan
ja
saavuttaa
siten
kesäasunnolleen
myyntivoittoverottomuuden. Vastaavasti, kuten jo edellä todettiin, on katsottu,
että asunnon hallintaoikeuden luovutukseen ei voi soveltaa oman asunnon
myyntivoiton verovapauden sääntelyä (KHO 2011:102).
On hyvä huomata, että vero-oikeudellinen perheen käsite on itsenäinen,
eikä sitä voi johtaa esimerkiksi vanhempien elatusvelvollisuudesta. Näin on
Korkein hallinto-oikeus tuoreessa päätöksessään todennut (KHO:2012:45).
Tuossa oli kyse perheen asuntona ollut asunto ja sen mahdollinen myyntivoiton
verottomuus, joka ei tullut kyseeseen. Asunnossa oli ennen täysi-ikäisyyttään
perheen lapsi asunut, lukio-opiskelua varten, 1v 10 kk. Vastaavan kaltainen
tilanne oli kyseessä tapauksessa (KHO 2001:41), jossa perheen kaksi lasta oli
asunut ulkopaikkakunnalla lukio-opiskelua varten. Kumpikaan lapsista ei ollut
asunut ennen täysi-ikäiseksi tulemistaan kahta vuotta asunnossa, mutta lasten
yhteen laskettu alaikäisenä asumisaika oli yli kaksi vuotta. Tuossa ratkaisussa
voitiin soveltaa oman tai perheen vakituisen asunnon myyntivoiton
verottomuutta.
Yleensä poikkeustilanteissa tulee olla tarkkana. Vaikka tutkielma ei
käsittele perhe- tai jäämistöoikeudellista asuntosaantoa, on hyvä huomata myös
juridisten seikkojen vaikutus asiaan. Esimerkkinä tällaisesta on se, että lesken
olisi hyvä toteuttaa ositus ennen kuolleen puolison nimissä olleen asunnon
myymistä, sillä Korkein hallinto-oikeus on katsonut tekemättömän osituksen
estävän lesken verovapauden asunnon myynnistä (KHO 2005:25).
Jo melkoisen vanhassa päätöksessä (KHO 1988 B 547) on katsottu, että
toisella
paikkakunnalla
työskennelleen
hovioikeuden
neuvoksen
työskentelypaikkakunnan asuntoon voitiin soveltaa oman asunnon
myyntivoiton verovapautta. Tämä on tosin jo niin vanha ratkaisu, että sen
painoarvoa voidaan hyvin perustellusti kyseenalaistaa nykyisen lainsäädännön
tulkinnan pohjana. Päinvastaiseen tulkintaan viittaa selvästi tuoreempi ratkaisu
(KHO 16.2.2007 t. 335), jossa Luxenburgissa asuneen EY virkamiehen Suomessa
ollutta asuntoa, joka oli ollut valtaosin tyhjillään, ei voitu myydä ilman
myyntivoiton verollisuutta. Tässä tapauksessa on huomattavaa myös se, että he
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olivat asuneet Luxenburgissa vuodesta 1995 lähtien ja ostaneet asunnon
Suomesta 3.9.1997.

4.2 Luovutusvoitosta

Luovutusvoittoon on rinnastettu sulautumisvastike silloin, kun vastike on ollut
pelkkää rahaa. Näin toimittiin myös ennakkoratkaisussa (KHO 2011:50), jossa
kyse oli siitä, että henkilö oli ollut keskinäisen vakuutusyhtiön asiakas, joka
sittemmin oli tarkoitus fuusioida X Oy:n kanssa vakuutusyhtiölain 19 luvun 2§.
ja osakeyhtiölain 16:2.1§ mukaisesti. Tässä yhteydessä jaettava rahavastike oli
TVL:n mukaista pääomatuloa saajalleen. Kyseessä oli ennakkoratkaisu vuosille
2010 - 2012.
Avoimen yhtiön yhtiömies oli lahjoittanut yhtiöosuutensa pojalleen ja
tyttärensä puolisolle. Lahjoituksen tekohetkellä hänen yksityistilinsä oli em.
avoimessa yhtiössä ollut negatiivinen. Negatiivisuus oli huomattavasti
suurempi, kuin hänen saamansa voitto-osuudet sekä pääomasijoitukset
yhteensä. Tuo ero oli verotettava pääomatulona siitä riippumatta, että
yhtiöosuuden luovutus oli vastikkeeton (KHO 2010:54). Päätös on hyvin
linjassa sen seikan kanssa, että kyseessä on kuitenkin pohjimmiltaan
vastikkeellinen luovutus, koska yleensä luovutuksen arvoon vaikuttaa suuresti
yksityistilin saldo. Näin ollen lahjoittaja on vapautunut negatiivisen
yksityistilin palautusvastuusta ja saajat taas ovat saaneet vastatakseen yhtiön
velvoitteet. Tämän päätöksen valossa näyttäisi siltä, että tällaisella menettelyllä
lahjoittaja on päässyt eroon avoimen yhtiön yhtiömiehen henkilökohtaisesta
velkavastuusta. Jos tätä näkemystä voidaan laajentaa, se on omiaan
muuttamaan tietyissä tilanteissa avoimen yhtiön tarkoituksen, sillä
lahjoittamalla varattomalle ja velkaiselle henkilölle yhtiöosuuden, pääsee
alkuperäinen, mahdollisesti hyvinkin varakas, henkilö irti velkavastuusta.
Tämä ei ole voinut olla Korkeimman hallinto-oikeuden näkemys, vaan uskoisin
kyseessä olevan huolimattoman sanavalinnan.
Milloin on se tilanne, että koko kauppasummaa ei saa kerralla, tulee
harkita tarkoin se, missä muodossa kauppa toteutetaan. Mikäli kauppa sovitaan
ja siihen liittyen osa kauppasummasta saadaan vaihtovelkakirjalla, kyseinen
velkakirjan arvo saantihetkellä luetaan kauppahintaan, vaikka myöhemmin
velkakirjan antaja asetettaisiin konkurssiin (KHO 2010:66). Kyseessä siis oli
pohjimmiltaan luottotappio. Vastaava tapaus on sellainen, jossa puolet
kauppahinnasta (5 milj. €) oli talletettu ostajan lainan vakuudeksi pankkiin ja
sittemmin ostaja oli asetettu konkurssiin ja pankin käyttäessä vakuuttaan,
katsottiin myös vakuuden olleen osa luovutushintaa jo kaupantekovuonna,
joten sekin tuli verottaa luovutusvoittona (KHO 1996 B 519), vaikka luovuttaja
ei sitä faktisesti itselleen saanutkaan.
Verotuksen tasoon saattaa vaikuttaa myös kauppahinnan määräytyminen.
Näin kävi tapauksessa jossa osakkeiden kauppahinnaksi sovittiin tietty hinta.
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Lisäksi tuli mahdollinen lisäsuoritus tiettyjen tilinpäätösten perusteella.
Harkittavana oli, minkä vuoden tuloa on tuo lisäsuoritus. Korkein hallintooikeus katsoi, että se verotetaan maksuvuoden tulona eikä kaupantekovuonna
(KHO 1992 B 523).
Osakeyhtiön yhtiöjärjestystä muutettaessa toteutettu tietyn osakesarjan
omistajille suunnatussa annissa saatujen kompensaatio-osakkeiden hankintaajankohta katsotaan sen mukaan, milloin kompensaation saanut osake on
hankittu (KHO 2009:71). Tällöin voi tulla sovellettavaksi luonnollisen henkilön
kohdalla 40 % hankintameno-olettama, vaikka saadut osakkeet olisi omistettu
alle vuorokauden, kunhan niiden saantiin oikeutetut osakkeet on omistettu yli
10 vuotta.
Mikäli kyseessä on yritysjärjestely, jossa olemassa olevan yhtiön osakkeet
siirrettään perustettavalle yhtiölle alihintaan, katsotaan luovutuksen
tapahtuvan apporttina saavaan yhtiöön. Arvona on pidettävä luovutushetken
käypää arvoa. Koska kyse on luonnollisen henkilön ja yhtiön välisestä
luovutuksesta, ei siirtohinnoitteluoikaisu tule kyseeseen. Luonnollisen henkilön
verotuksessa luovutushinnaksi katsotaan siis luovutushetken käypä arvo.
Luovuttajan mahdollinen luovutusvoitto lasketaan tämän käyvän arvon
pohjalta, ei sitä alemman kauppahinnan mukaan. (KHO 2009:66).
Vastakkaiseen tulokseen on päädytty tapauksessa, jossa vanhemmat myivät
tyttärelleen alihintaan asunto-osakkeen siten, että hinta jopa alitti asunnon
hankintamenon ja hinta oli niin alhainen, että tytärtä oli lahjaverotettu kaupan
johdosta (KHO 2002:24). Tällöin myyjää ei verotettu myyntivoitosta edes
lahjaverotuksessa vahvistetusta määrästä. Eli näyttää olevan niin, että
sukulaisten väliset alihintaiset kaupat eivät laukaise laskennallista
myyntivoiton verotusta.
Yrittäjän tai muun osakeyhtiön omistajan harkitessa osakevaihdon käyttöä
yritys ja tai omistusjärjestelyissä, tulee olla tarkka, jotta verottoman
osakevaihdon tunnusmerkistö toteutuu. Tapauksessa, jossa henkilö perusti
osakeyhtiön merkiten sen kaikki osakkeet apporttina antaen yhtiölle aiemmin
omistamansa C Oy:n osakkeita. Koska osakevaihdon edellytykset eivät
täyttyneet, osakkeiden sijoittamista käsiteltiin luovutuksena joka on
verotettavan myyntivoiton alainen tapahtuma (KHO 4.2.2005 t. 254).

4.3 Pääomatulon rajankäyntiä

Pääomatulon rajankäynti ei aina ole yksiselitteinen. Todellisessa elämässä on
jouduttu punnitsemaan osuuskuntana toimivan pankin ylijäämän palautusta.
Tällainen ylijäämän palautus on katsottu olevan jäsenasiakkaan pääomatuloa
(KHO 2009:9). Tähän päädyttiin, vaikka niiden tulojen saamiseksi maksetut
lainan korot ja muut palvelumaksut oli katsottu elantomenoiksi.
Kun henkilö sai pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavalta konsernilta
asiakkuutensa perusteella lahjan jonka arvo oli 200 markkaa. Lahja oli
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rahastosijoitus, rahaa, 200 markan rahakortin tai itse valittavan 200 markan
lahjan. Näissä olissa katsottiin, että kyseinen etuus on veronalaista
pääomatuloa, ja mikäli henkilö on konsernin palveluksessa, se verotetaan
ansiotulona (KHO 2002:10).
Työsuhdeoption käsitettä on puitu tapauksessa, jossa oli tarkoitus tehdä
suunnattu osakeanti yhtiön avainhenkilöille (KHO 2009:8). Tarkoitus oli tehdä
suunnattu osakeanti, jossa olisi ollut mahdollisuus merkitä osakkeita tietyn
tarkastelujakson päätyttyä ennalta sovitulla tavalla määriteltyyn hintaan.
Päätöksen perustelujen mukaan kyseessä on työsuhdeoptio, sillä niitä
käsittelevän lain valmisteluasiakirjojen mukaan käsite on tarkoitettu laajaksi,
niin laajaksi, että sen piiriin kuuluvat kaikki ne järjestelyt, joilla pyritään
samaan asiaan, kuin perinteisellä optiolla. Koska menettely täyttää
työsuhdeoption tunnusmerkistön, kyseinen tulo on henkilön ansiotuloa. Tulo
verotetaan samaisen päätöksen mukaan sinä vuonna kun etua käytetään, joten
etuuden verotusvuosi on se, kun henkilö ostaa osakkeet alle ostohetken käyvän
arvon. Tällöin hankintahinnan ja markkinahinnan välinen ero on ansiotuloa.
Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan (2006:81) todennut, että
kiinteistönmuodostamislain mukainen vapaaehtoinen tilusvaihto ei ole
verotettava omaisuuden luovutus.
Milloin kaupankäynnin kohteena ovat sellaiset vakioimattomat
rahamarkkinainstrumentit, joilla ei käydä kauppaa sijoituspalveludirektiivin
mukaisilla markkinoilla, on verotuksellinen kohtelu tuloverotuksessa erikoinen.
Milloin on käyty valuuttakauppaa vakioimattomilla johdannaisilla, on niiden
tulo verotettavaa pääomatuloa, mutta niiden mahdollista tappiota ei voi
vähentää lainkaan (KHO 11.4.2005 t. 802).
Vaikka tässä tutkielmassa ei puututa kansainväliseen verotukseen, on
tarkoituksenmukaista
tuoda
esiin
eräs
verovelvollisen
kannalta
mielenkiintoinen mahdollisuus. SICAV –yhtiö näyttäisi tarjoavan tietyissä
pitkäjänteisissä tilanteissa erinomaisen keinon verosuunnitteluun Suomen ja
EU:n lainsäädäntöjen valossa.
SICAV –yhtiö on Luxemburgissa vapautettu paikallisesta tuloverosta.
SICAV -yhtiön on katsottu oikeuskäytännössä rinnastuvan Suomen ja
Luxemburgin välisessä verosopimuksessa tarkoitettuun henkilöön joka asuu
Luxemburgissa. Tästä johtuen Suomalaisen yhtiön maksaessa sille osinkoa, ei
siitä tule pidättää kuin 15 % lähdevero. (KHO 2004:111.) Tämä päätös on jo
hieman iäkkäämpi, ja sen perusteluissa ei ilmene sitä, kuinka suuri
omistusosuus SICAV –yhtiöllä oli suomalaisesta osingonjakajasta. Toisaalta
hakemuksessa ei ole vaadittu muuta kuin sitä, että lähdevero on 15 %, joten
tältä osin kovin laajat johtopäätökset eivät ole mahdollisia, kuten jatkosta
ilmenee. Omalta osaltaan tämä kuitenkin kuvaa sitä problematiikkaa, joka
liittyy kansainväliseen verotukseen, ja eteenkin sen tulkinnanvaraisuuteen.
Tuoreessa tapauksessa, johon KHO oli pyytänyt ennakkoratkaisu, ja saanut sen,
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta 18.6.2009 antamalla tuomiolla (C303/07). Tässä KHO:n ratkaisussa tultiin siihen lopputulokseen, että osinkoa
maksanut SICAV -yhtiön tytäryhtiön ei pitänyt pidättää lähdeveroa
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maksamastaan osingosta. Lähdeverolain 3.5§ mukaan lähdeveroa ei peritä, jos
omistusosuus on vähintään 20 % osingonjakajasta. Lisäksi on muitakin ehtoja,
mutta tämän tapauksen kannalta keskeisintä oli se, voitiinko SICAV –yhtiötä
pitää sellaisena osingonsaajana, jolta ei lähdeveroa pidä pidättää. (KHO
2010:15.)
Vastaavasti on katsottu, että kahden Luxemburgissa olevan SICAV –
rahaston sulautumisen ei voitu katsoa aiheuttavan luovutusvoiton tai –tappion
realisoitumista, ei silloinkaan, kun tuon rahaston osakkaina oli suomalaisia
luonnollisia henkilöitä ja yhtiöitä. Toimi toteutettiin siten, että rahasto-osuudet
vaihdettiin uuden rahaston osuuksiin. (KHO 2004:112.)
SICAV –yhtiöiden alarahastojen, joilla on oma erillinen osakesarja,
vaihtaminen keskenään laukaisee TVL:n mukaisen luovutuksen (KHO
27.4.2009 t. 1010). Toisin sanoen tämä näyttäisi rinnastuvan kahden konserniin
kuuluvan (tytär)yhtiön osakkeiden tavanomaiseen vaihtamiseen ja siten se
laukaisee luovutuksen verotuksen. Kyseessä oli luonnollisen henkilön verotus,
joka toteutettiin TVL:n säännösten mukaan.
SICAV –yhtiön voitonjako rinnastuu Suomessa osingonjakoon, ja siten
EVL ja TVL tulevat sovellettaviksi (KHO 12.3.2010 t. 470). KHO lausuu
päätöksen perusteluissa sovellettaviksi lainkohdiksi EVL 6a§, joka käsittelee
yhteisön saamaa osinkoa, sekä TVL 33d.4§, joka määrää osakeyhtiön,
osuuskunnan, säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön saaman osingon
EVL 6a§ mukaiseksi ja muiden yhteisöjen saama osingon kokonaan
verotettavaksi tuloksi. Luonnollisia henkilöitä päätöksessä ei mainita.

4.4 Pääomatuloista tehtävistä vähennyksistä

Lähtökohtaisesti tilanne on se, että vähennyksiä on vaadittava ja se, että niitä on
vaadittava ennen säännönmukaisen verotuksen päättymistä. Poikkeuksen
näyttäisi tekevän metsävähennys, sillä sen on saanut tehdä myös myöhemmin,
vieläpä riippumatta siitä, onko tuo myöhästyminen johtunut erehdyksestä vai
ei (KHO 10.12.2010 t. 3711)
Pääomatuloista tehtävistä vähennyksistä on tuore ratkaisu (KHO 2012:37),
jossa kyseessä oli päätoiminen sijoittaja, joka kävi aktiivista kauppaa
pörssiosakkeilla. Häntä oli verotettu TVL:n mukaan. Hän omisti B Oy:n
osakkeita. B:n yhtiökokous päätti yhdistää osakesarjat, jota vastaan hän käräjöi
ja hävisi. Nyt kyseessä oli se, saako hän vähentää aiheutuneet
oikeudenkäyntikulut pääomatuloistaan. Lisäksi hän vaati verovirastoa
korvaamaan valitusprosessiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Lopputuloksena
oli se, että verovirasto ei ollut korvausvelvollinen, koska prosessi ei johtunut
heidän virheestään, eikä niiden kustannusten korvaamatta jättämistä voitu
pitää kohtuuttomana. B Oy:tä vastaan käydyn prosessin kustannukset hän sai
vähentää pääomatuloistaan tulojen hankkimis- ja säilyttämiskuluina.
Merkitystä ei ollut sillä, oliko prosessin häviö ilmeinen, vaan merkitystä oli
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sillä, että tuolla prosessilla hän pyrki varmistamaan pääomatulojaan myös
jatkossa.
Kommandiittiyhtiön
osakkaalle
henkilökohtaisessa
tulonlähteessä
vahvistettua luovutustappiota ei saanut vähentää seuraavana vuonna saadusta
yritystulon pääomatulo-osuudesta, ei vaikka tuo osuus sisälsi vastaavan
kaltaisen myyntivoiton (KHO 2012:16). Tässä ratkaisussa on selvästi nähtävillä
erilliset tulonlähteet sekä se, että jaettavaa yritystuloa käsitellään osittain
erillään muista tuloista, eikä tulojen samankaltaisuudestakaan johtuen niitä
voida kuitata.
Jokseenkin tiukkaa linjaa näyttää KHO pitävän niissä edellytyksissä, jotka
koskevat pörssiosakkeiden kurssilaskujen ja nousujen aiheuttamia maallikon
silmissä epäreiluja tilanteita. Milloin henkilö on saanut osakepalkkion, johon
liittyy myyntirajoitus kahden vuoden ajan, ja osakkeiden arvo on pudonnut
huomattavasti tuon ajan aikana, tilanne on sellainen, että se ei oikeuta
muuttamaan alkuperäistä saantihetken arvostusta (KHO 2011:91). Perusteluissa
tuodaan esiin mm. verotuksen toimittamiseen liittyviä seikkoja sekä se, että on
yleisesti käytetty tapa, verottaa saanti hetken arvoon, silloinkin kun asiaan
liittyy rajoituksia. Poikkeuksena tuodaan esiin tapaus (KHO 27.2.2002 t. 1959),
jossa arvostus tehtiin toisin. Siinä kyseessä oli pörssilistaamaton yhtiö, joka
listautui pian merkitsemisen jälkeen ja luovutusrajoitus päättyi saman vuoden
aikana.
Vähennysten ajallisesta kohdistamisesta on kyse silloin, kun mietitään
luottotappion syntymistä konkurssissa, eli milloin saaminen on käynyt
arvottomaksi. Tästä oli kyse (KHO 2011:55), kun julkisesti noteeraamaton
osakeyhtiö haettiin konkurssiin vuonna 2005. Erikoistarkastuskertomuksen
mukaan yhtiön osakepääoma oli menetetty jo 2003. Oli ilmeistä, että jakoosuutta yhtiöstä ei saataisi, joten jo vuonna 2005 sai vähentää osakkeiden
hankintamenon TVL:n verotuksessa, jossa se rinnastettiin luovutustappioon.
Merkitystä ei ollut sillä, että konkurssipesän lopputilitys oli annettu vasta
vuonna 2007.
Lopetetun elinkeinotoiminnan tappion on saanut vähentää henkilön
muista pääomatuloista jo sen syntymisvuonna ja seuraavana kymmenenä
vuotena, jolloin periaatteessa tappioita voidaan vähentää 11 eri vuonna (KHO
2.11.2010 t. 3091). Asiaan vaikutti osaltaan epäselvä säännös sekä
tappiontasauksen yleinen lähtökohta siitä, että tappiot vähennetään jo
syntyvuonna saaduista muista tuloista. Lisäksi asiaan vaikutti se, että tappiot
olivat selvästi todettavissa tappioiden syntymisvuoden verotusta toimitettaessa.
Hinnanerosopimus, josta päätöksessä käytettiin myös nimeä Contract for
Difference, ei rinnastu TVL:n mukaan verotetulla luonnollisella henkilöllä
sanotun lain 50§ tarkoitettuun verotuksessa vähennettävään luovutustappioon
tai muuhun luovutustappioon rinnastuvaan tappioon (KHO 2010:74).
Kyseisellä instrumentilla ei käydä kauppaa julkisessa kauppapaikassa.
Tällaisesta instrumentista saatava tulo on verotettavaa pääomatuloa, mutta sen
kustannuksia ei saa vähentää lainkaan verotuksessa. Päätös on erittäin
mielenkiintoinen, sillä se rikkoo yleisesti hyväksytyn verotuksellisen
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symmetrian periaatteen, jonka mukaan jos tulo on verotettavaa, niin siihen
uhratut menot ovat vähennyskelpoisia ja toisaalta, jos tulot ovat verottomia, on
niiden hankkimiseksi uhratut menot vähennyskelvottomia.
Korkosuojausinstrumenteilla voidaan käydä kauppaa monessa eri
merkityksessä sekä moneen eri asiaan liittyen. Mikäli ne liittyvät TVL:n
mukaiseen tulonhankkimisvelkaan, eivätkä ne sisällä voiton tavoittelua, vaan
ovat osa esimerkiksi suuren rakennushankkeen riskinhallintaa, ne voidaan
vähentää tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvana menona. Näin KHO
linjasi päätöksessään, jossa kyseessä oli suuren rakennushankeen korkoriskin
hallitsemisesta ns. cap- ja floor- korkosuojaussopimuksin (KHO 2010:70). Tässä
päätöksessä oli kiinnitetty huomiota siihen, että molemmat instrumentit
liittyivät
toisiinsa
sekä
TVL:n
mukaan
verotettuun
kiinteistön
vuokraustoimintaan. Näistä maksettuja kustannuksia ei siten rinnastettu
kiinteistön
hankintamenon
korkoon,
joka
on
TVL:n
mukaan
vähennyskelvotonta, kuten myös KHO on aiemmassa ratkaisussaan (KHO
18.3.1992 taltio 998) katsonut, jossa on todettu, että muut kuin
tulonhankkimisvelan korot ovat vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja.
Tulevaisuudessa ehkä hyvinkin useaa henkilöä koskettava seikka on se,
että mahdollisen edunvalvojan palkkio ei näyttäisi juuri koskaan olevan
verotuksessa vähennyskelpoinen. Poikkeuksiakin tietenkin on, mutta rima tässä
tilanteessa elantomenon ja tulonhankkimiskulun kohdalla on korkealla.
Tapauksessa, jossa henkilö itse oli kykenemätön hoitamaan taloudellisia
asioitaan, ei saanut vähentää edunvalvojan palkkiota verotuksessaan, joka
toimitettiin TVL:n mukaan (KHO 12.1.2010 t. 19). Kyseisessä tapauksessa
edunvalvoja oli hoitanut omaisuutta, jossa oli mm. kaksi sijoitusasunto,
pörssiosakkeita, kaksi kiinteistöä joihin kuului metsää, osuus kuolinpesään,
määräaikaistalletuksia, obligaatioita. Edunvalvoja oli hoitanut tuota
kokonaisuutta sisältäen mm. vuokrien perinnän sekä yhtiökokouksissa
päämiehen edustamisen, mutta koska työ oli kohdistunut pääasiassa
passiiviseen omaisuuden säilyttämiseen, sekä päämiehen kykenemättömyyteen
hoitaa asioitaan, nämä kaikki kustannukset olivat hänen elantomenojaan.
Mielestäni linjaus on tiukka, mutta samalla linjassa vastaavien tapausten
kanssa.
Mielenkiintoinen äänestyspäätös käsittelee peräkkäisinä päivinä tehtyjä
osakekauppoja, joissa ensin myytiin osakkeet ja seuraavan päivänä ostettiin
takaisin (KHO 2009:53). Esiin nousi, saako samana vuonna pääsoin
myöhemmin muodostuneesta kiinteistön myyntivoitosta vähentää em.
osakekaupan tappiot. Tässä tapauksessa ei tullut sovellettavaksi veronkierto,
sillä kaupat perustuivat valittuun strategiaan. Lisäksi huomiota on kiinnitetty
siihen, että kaupat toteutettiin normaaleina toimeksiantoina, ei ns.
sopimuskauppoina ja siihen, että pörssiosakekaupan luonteeseen kuuluu
suhteellisen lyhyet omistusajat. Se mihin päätöksessä ei otettu kantaa on se,
vaikuttiko ratkaisuun se seikka, että kiinteistökauppa toteutui vasta
pörssikaupan jälkeen. Verotus oli toimitettu TVL:n mukaan.
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Vastakkainen päätös on (KHO 2004:8), jossa kyseessä oli luovutusvoitto,
josta henkilö halusi vähentää osakekaupoilla tekemänsä luovutustappion. Tuo
luovutustappio oli syntynyt siten, että henkilö oli antanut meklarille
myyntitoimeksiannon tiettyyn hintaan meklarille ja samalle meklarille
vastaavan sisältöisen ostotoimeksiannon samoihin osakkeisiin. Niissä oloissa
tappiota ei voinut vähentää. Kyseessä oli kokonaisharkinta, jonka nojalla tuli
sovellettavaksi verotusmenettelylain veronkiertopykälä. Ilmeisimmin asiaan
oli vaikuttanut se, että kauppa tehtiin normaalin pörssin ulkopuolelle ns.
jälkipörssissä ja kaupassa ei ollut aitoa ulkopuolista kauppakumppania, vaan
meklari todellisuudessa osti ja myi saman henkilön osakkeet samalle henkilölle.
Aikaa noiden kauppojen välissä oli vain 9 minuuttia.
Vaikka osuuskunnan maksama ylijäämän palautus on katsottu saajalleen
verotettavaksi pääomatuloksi, siitä ei kuitenkaan ole saanut vähentää niitä
pankin palvelumaksuja taikka luottojen korkoja, joiden perusteella tuon
ylijäämän palautuksen sai (KHO 2009:9). Tähän päädyttiin, koska nuo kulut
ovat yleensä osakkaalla verovaikutteisia kuluja sekä ne ovat henkilön
elantokuluja ja siten vähennyskelvottomia.
Mikäli luonnollinen henkilö omistaa osakeyhtiön, eikä ole sen
palveluksessa saaden siitä palkkaa, hän ei voi vähentää tuon yhtiön
hoitamiseen liittyviä työmatkojaan verotuksessa. Näin on katsottu (KHO
2008:69) tapauksessa, jossa henkilö omisti A Oy:n, jossa hän työskenteli, mutta
nosti pelkästään osinkotuloa. Hän työskenteli toisen yhtiön X Oyj:n
palveluksessa, josta hän sai palkan. Hän kävi päivittäin turkistarhausta
harjoittavan
A
Oy:n
tiloissa
työskentelemässä,
josta
aiheutui
työmatkakustannuksia, joita ei siis saanut vähentää ansiotuloista, sillä niitä ei
ollut uhrattu ansiotulojen saamiseksi.
Mahdolliset aiempien vuosien myyntitappiot saa vähentää kuluvan
vuoden myyntivoitoista, vaikka kuluvalta vuodelta olisi myös tappioita
olemassa. Näin on katsottu tappioidenkin kohdalla eräänlainen fifo-periaate
sovellettavaksi (KHO 2007:54). Tapauksen perusteella ei tarvitse ensin laskea
kyseisen vuoden verotettavien luovutusvoittojen ja tappioiden määrää, vaan
ensin lasketaan mahdollinen voitto, josta vähennetään käyttämättä olevat
aiempien vuosien vahvistetut tappiot vanhin ensin. Mikäli vielä jää
myyntivoittoja, niistä voidaan vähentää kuluvan vuoden tappiot. Jos kuluvalta
vuodelta jää tappioita hyödyntämättä, niistä muodostetaan vuoden vahvistettu
myyntitappio, joka nykyisen lain mukaan voidaan vähentää seuraavan viiden
vuoden aikana saatavista myyntivoitoista.

4.5 Hankintamenosta

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa monessa sivutaan hankintamenoa,
joten tässä kohtaa niitä ei juurikaan käsitellä, vaan niiden aineellinen sisältö
tulee esiin muualla tässä tutkielmassa.
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Se seikka, että henkilö on saanut omaisuuden sukupolvenvaihdoksen
kautta, ei estä hankintameno-olettaman käyttämistä. Tämä ilmenee päätöksestä
(KHO 2009:65), joka tosin perustuu jo moneen otteeseen muutettuihin
lainkohtiin, tosin näiden kohtien sisältö hankintameno-olettaman kannalta ei
näyttäisi muuttuneen, vaan olevan ennallaan. Tämä päätös koski verovuotta
2004. Vastaavasti on katsottu, että tuotto- ja hallintaoikeuden luovuttaminen
rinnastuu myyntivoittoon ja siten hankintameno-olettamat tulevat
sovellettaviksi (KHO 2009:13). Vaikka päätös koskee verovuotta 2002, ainoa
lakitekstimuutos hankintamenon kohdalla näyttäisi olevan käytetyt prosentit,
mutta sen aineellinen soveltaminen ei ole muuttunut päätöksen antamisen
jälkeen. On hyvä huomata, että hankintameno-olettamia voivat hyödyntää
ainoastaan luonnolliset henkilöt, silloin kun kyseinen tulo verotetaan
tuloverolain mukaisesti.
Työsuhdeoptiot verotetaan ansiotuloina. Milloin niihin liittyy ns. cashless
exercise – toimeksianto, voidaan tuon toimeksiannon kulut vähentää
luonnollisen henkilön verotuksessa hänen ansiotuloistaan tulonhankkimisesta
aiheutuneina kuluina (KHO 2004:80). Tällainen toimeksianto tarkoittaa sitä, että
henkilö antaa arvopaperivälittäjälle toimeksiannon sekä ostaa option
oikeudenmukaiset osakkeet että myydä ne välittömästi eteenpäin.

4.6 Peitelty osingonjako

Eräs mielenkiintoinen ennakkoratkaisu verovuosille 2010 ja 2011 on
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO 2011:103), jossa ei katsottu
täyttyvän peitellyn osingonjaon tunnusmerkistöä. Kyseessä oli tilanne, jossa
osakeyhtiön omisti neljä yhtiötä, joista yhdelläkään ei ollut määräysvaltaa.
Kyseinen Oy muutetaan osuuskunnaksi, jonka omistus- ja määräysvaltasuhteet
säilyvät samoina, kuin ne olivat osakeyhtiössä. Sitten osuuskunnan oli tarkoitus
myydä tuotteitaan jäsenilleen käyvän hintatason alittavalla hinnalla. Tuo hinta
on omakustannushinta lisättynä pienellä preemiolla. Ulkopuolisille myytäisiin
tuotteet selvästi kovempaan hintaan. Mahdollinen ylijäämä palautettaisiin
osuuskunnan jäsenilleen osuuskuntalain mukaisesti ylijäämän jakona. Tällainen
ylijäämän palautus on maksajalleen vähennyskelpoista ja saajalleen
verotettavaa tuloa. Tästä seuraa se, että saavutettu hyöty kanavoituu
verotettavaksi osuuskunnan osakkailla, jolloin siihen ei kohdistu
kaksinkertaista verotusta. Tapauksen perusteluissa tulee esiin se, että
osuuskunnan tarkoitus ei ole voiton tekeminen, vaan etujen saaminen
osakkailleen. Lisäksi perusteluissa tuodaan esiin se, että ylijäämän palautusta
verotetaan eritavalla, kuin osinkoa.
Yleensä kun toisilleen läheiset yhtiöt, tai yhtiöiden läheiset henkilöt,
siirtävät varallisuuttaan siten, että siirtoon ei liity välittömiä veroseuraamuksia,
ollaan lähellä peiteltyä osingonjakoa. Aina näin ei ole. Tapauksessa, jossa A Oy
jakautui kahdeksi, siten, että A Oy omisti kokonaan B Oy:n yli vuoden ajan, ja B
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Oy oli A Oy:n käyttöomaisuutta, voitiin palauttaa pääomaa ylikurssirahastosta
ja osan osakepääomastaan siten, että tuo toimenpide rinnastettiin
käyttöomaisuus osakkeiden verottomaan luovutukseen (KHO 2005:24). Tämä
rinnastaminen lausutaan julki päätöksen perusteluissa.
Milloin muutoin arveluttaville toimille on hyvät perusteet, ei peitelty
osingonjako
tule
kyseeseen.
Eräässä
tapauksessa
oli
kyse
sukupolvenvaihdoksesta kolmelle lapselle (KHO 2003:59). Isä ja äiti omistivat X
Oy:stä 85 %, X Oy itse 10 % ja poika T 5 %. Tarkoitus oli, että X Oy ostaisi
vanhempien osakkeet ja sitten toteuttaisi suunnatun osakeannin lapsille siten,
että heidän osuutensa tulisi olemaan yhteensä 80 %, loppu 20 % tulisi
siirtymään aikanaan yhtiön avainhenkilöille. Aiempina vuosina X Oy oli
jakanut lähes puolet voitostaan osinkoina. Varsinainen kauppa toteutettaisiin
osakeyhtiön jakokelpoisilla varoilla, sekä osa jäisi velaksi. Tämä menettely ei
täyttänyt peitellyn osingonjaon tunnusmerkistöä, vaan osakkeista saatu voitto
verotetaan myyntivoiton verosäännösten mukaan.
Vaikka lähtökohta onkin tiukka peitellylle osingonjaolle, tulee huomata se,
että siitä johtuen tulee verotettavan tulon jäädä pienemmäksi, kuin ilman
menettelyä tai tappion tulee muodostua suuremmaksi kuin muutoin. Näin on
katsottu tapauksessa, jossa konsernin sisällä tytäryhtiö luovutti alihintaan
toiselle tytäryhtiölle osakkeita, joita oli pidettävä EVL 6b§ mukaisina
käyttöomaisuusosakkeina (KHO 2009:70).
Mikäli osakeyhtiön osakas antaa yhtiölle vuokralle omistamansa asunnon,
tulee olla tarkkana, siitä mihin käyttöön ja eteenkin millä ehdoilla
vuokraaminen tapahtuu. Asunto oli annettu yhtiölle työsuhdeasuntokäyttöön
ja asunto oli annettu työsuhdeasunnoksi henkilön puolisolle, ja asuntoa oli
käyttänyt vakituisena asuntonaan henkilö itse perheineen. Tästä johtuen
katsottiin, että asunto ei ollut siirtynyt sillä tavoin yhtiön määräysvaltaan, että
kyseessä olisin ollut aito työsuhdeasunnoksi ottaminen. Kyse oli pikemminkin
osakkaan intressistä tehty järjestely, joka ei vastannut asian varsinaista
luonnetta (KHO 28.4.2010 t. 926).
Peiteltyä osinkoa ei muodostunut siinä tilanteessa, jossa henkilön
yksityisliike muutettiin osakeyhtiöksi, vaikka yhtiön alkavassa taseessa
yksityisliikkeen omapääoma oli lähes 23 000 € negatiivinen (KHO 2007:63).
Perusteluiksi nähtiin se, että negatiivisuus oli muodostunut tasaisesti vuosien
saatossa eikä yksityisottojen määrä ollut olennaisesti poikennut aiemmasta
ennen yhtiömuodon muutosta. Lisäksi asiassa kiinnitettiin huomiota siihen, että
yksityisottojen määrä ei ollut mitenkään tavaton siihen nähden, mitä voidaan
pitää yrittäjän tavanomaisena tulona, eikä yksityisottoja ollut kirjattu
lainasaamiseksi yrittäjältä.
Vastaavan kaltainen tapaus oli se, jossa kommandiittiyhtiö muutettiin
osakeyhtiöksi (KHO 1998:49). Kommandiittiyhtiön pääoma muodostui rahasta
ja pankkisaamisista (553 526 mk), sekä varauksia purkamalla voittovaroiksi
(605 590 mk). Tässä yhteydessä sen omaa pääomaa pienennettiin siten, että
voittovaroista kirjattiin osa (103 372 mk) velaksi vastuunalaiselle yhtiömiehelle.
Tuota lainaa sitten lyhennettiin jo ennen yhtiömuodon muutosta ja sen
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lyhentämistä jatkettiin osakeyhtiöstä. Näitä lyhennyksiä siis ei katsottu
peitellyksi osingoksi.
Läheisen kanssa tehty ylihintainen kiinteistökauppa johti siihen, että
ostajana toimineen osakeyhtiön tuloon ei lisätty ylihintaa, vaan sen osuus
otettiin pois ylisuurena tehdystä poistosta (KHO 22.1.1998 t. 98). Näin
toimittiin, koska Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tuon kaupan johdosta ei
tulos ollut pienentynyt, vaan poistot olivat suurentuneet, joten oikaisu tulee
tehdä korjaamalla tehdyt ylihinnasta tehdyt poistot.
Aina osakkaan ei tarvitse itse olla aktiivinen, jotta kohtaisi peitellyn
osingonjaon seuraamukset. Eräässä tapauksessa (KHO 2007:52) oli kyse siitä,
että osakkaan avopuoliso työskenteli yhtiössä, jonka osakas omisti kokonaan.
Osakas itse ei työskennellyt yhtiössä lainkaan. Avopuoliso oli ottanut itselleen
yhtiön käteiskassan. Koska omistajan katsottiin joko hyväksyneen kassavarojen
noston tai ainakin suhtautuneen menettelyyn välinpitämättömästi, katsottiin,
että häntä voidaan verottaa peiteltynä osinkona kassasta puuttuvista rahoista.
Kyse ei ollut kavalluksesta, koska henkilön katsottiin sallineen toiminnan.
Tämä päätös on omiaan laajentamaan osakkaan vastuuta yhtiön valvontaan,
ainakin silloin, kun hän on ainoa osakas.
Peitelty osinko voi kohdistua myös osakeyhtiön osakkaiden omistamaan
yhtymään. Näin on katsottu tapauksessa (KHO 3.7.2000 t. 2002), jossa henkilöt
omistivat puoliksi sekä osakeyhtiö että yhtymän. Vaikka etu oli mennyt
yhtymälle, joka ei ollut osakeyhtiön osakas, voitiin peitelty osinko käsitellä
yhtymän verotuksessa.
Vastaava tapaus oli sellainen missä osakeyhtiö A oli antanut korottoman
lainan asunto-osakeyhtiölle, jossa se oli itse osakkaana, mutta myös
osakeyhtiön osakkaat olivat osakkaina (KHO 26.11.1992 t. 4276). Tässä
tilanteessa peitellyksi osingoksi katsottiin se osa korottomuudesta, joka
kohdistui yhtiön A osakkaiden osuuksiin.
Joskus saattaa ihmisellä tulla mieleen verotuksen kiertäminen
kyseenalaisin toimin. Eräs tällainen voisi olla se, että osakeyhtiö poistetaan
kaupparekisteristä, jona aikana yhtiö jakaa peitellyn osingon tunnusmerkistön
mukaisia etuisuuksia. Sitten yhtiö palautetaan rekisteriin, ja ajatus on, että tuon
rekisteröimättömän ajan aikaisia asioita ei voitaisi verottaa. Totuus on toinen,
sillä vastaavankaltainen tapaus oli tapahtunut, kun rekisteriviranomainen oli
poistanut yhtiön rekisteristä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussaan
(21.4.1999 t. 868), että rekisteristä poistamisenkin ajalta voitiin jälkiverottaa
peitellystä osingosta.
Kun tarkoituksena on ollut estää kilpailijoita saamasta ylimääräistä etua,
ei peitelty osinko tullut kyseeseen, vaikka toimi oli rahoitettu siten, että yhtiön
omien osakkeiden lunastushinta ylitti yhtiön vapaan oman pääoman, mutta ei
ollut ylihintainen (KHO 1996 B 533).
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4.7 Työntekijän palkitsemisesta

Mikäli työntekijän palkitseminen perustuu kalenterivuoden aikana
saavutettuihin ehtoihin, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella,
on se työnantajalle ansaintavuoden kulua, eikä siihen vaikuta se, muuttuuko
annetun etuuden arvo ennen kuin työntekijä saa siihen vallinnan (KVL:
029/2012).
Ryhmäsairauskuluvakuutus on tietyin edellytyksin mahdollista ottaa
siten, että siitä ei koidu verotettavaa etua saajalleen. Näin on lainvoimattomassa
ratkaisussaan Keskusverolautakunta (041/2012) katsonut. Vakuutuksen oli
tarkoitus kattaa koko henkilökunta, sen enimmäiskorvaus oli 10 000€ samaa
sairautta kohden, sekä siitä oli suljettu pois mm. kosmeettinen kirurgia,
raskauteen liittyvät seikat sekä lääkekustannukset. Lisäksi siinä oli sekä
omavastuut että korvauskulukatto vakuutettua kohden. Vakuutuksen hintaan
vaikutti mm. vakuutetun ikä, keskimääräisen vuosimaksun ollessa 441,75 €.
Tätä tapausta tulkitessa pidemmälle, olisi viisasta odottaa sen saama
lainvoimaisuus tai Korkeimman hallinto-oikeuden myöhempi ratkaisu.
Vastaava tapaus on ollut sellainen, missä korvaukset olivat suunnilleen
vastaavat, mutta vuotuinen maksu työnantajalle oli 273 € työntekijää kohden
(KHO:2011:27). Siinäkin tilanteessa etuuden katsottiin olevan tavanomainen ja
kohtuullinen, ja siten se ei ole saajalleen verotettava etuus.
Se seikka, että lääkärikulukorvausta maksetaan työntekijälle työnantajan
työterveysohjesääntönsä mukaisesti, ei tarkoita automaattisesti sitä, että se olisi
veroton etuus saajalleen. Näin kävi tapauksessa (KHO:1991-B-558), jossa
työnantaja oli kustantanut noin 2 000 € arvoisen olkapääleikkauksen. Tuo
katsottiin työntekijälle verotettavaksi eduksi.
Kapitalisaatiosopimuksen tai säästöhenkivakuutuksen ehdoissa saa olla
sekin, että työntekijä saa vakuutuksen voimassaoloaikana vaihtaa niitä
sijoituskohteita, joihin vakuutusyhtiö on sijoittanut ilman, että siitä seuraa
veroseuraamuksia (KVL: 034/2011).
On hyvä huomata palkitsemisessa sekin seikka, että ne edut jotka ovat
muille pääomatuloa, ovat työntekijöille yleensä ansiotuloa. Näin on katsottu
tapauksessa (KHO 2002:10), jossa kyse oli asiakkuuteen liittyvät bonukset.
Tapausta on käsitelty muualla tässä tutkielmassa tarkemmin.
Työntekijöitä, myös johtokunnan jäseniä voidaan palkita mm.
oopperamatkalla, jossa yövytään hotellissa. Tällainen oli tapaus (KHO:1997:53),
jossa mukana olivat myös puolisot. Työntekijöille kyseinen matka (arvo 1 356
mk) oli veroton henkilökunta etu, mutta puolisoiden kohdalla kyseessä oli
veronalainen etuus.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan on hyvä huomata se, että itsensä
palkitseminen lisävakuutuksella ei ole verotuksessa mahdollista. Näin on
katsottu tilanteessa, jossa apteekkari halusi ottaa lisäeläketurvaa
vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Tämä ei ollut EVL:n perusteella
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mahdollista hänen itsensä kohdalla (KVL: 003/2010). Työntekijöille se oli
mahdollista.

4.8 Sovellettava verolaki

Henkilön saama verotettava tulo lasketaan joko tuloverolain tai
elinkeinoverolain mukaisessa järjestyksessä. Tähän vaikuttaa oleellisesti se,
millainen on kyseinen tulo ja toisaalta se, onko tulonsaajalla henkilökohtaista
elinkeinoliityntää kyseiseen tuloon. Karkeana yleistyksenä voidaan sanoa, että
EVL:n tilanteissa menojen vähennyskelpoisuus on lähtökohtaisesti rajaamaton,
kun TVL:n kohdalla niitä on osin voimallisestikin rajoitettu. Toisaalta joissakin
tapauksissa tilanne on toinen.
Jatkossa käydään läpi ratkaisuja, joissa on tietyin perustein päädytty
jompaankumpaan verolakiin, ja näistä pyritään nostamaan esiin ne
keskeisimmät seikat, joiden perusteella on päädytty ratkaisuun.

4.8.1

Ratkaisuja elinkeinoverolain puolesta

Rajankäynti EVL:n ja TVL:n kesken on monesti hyvinkin hiuksenhienoa. EVL:n
puolelle on kallistuttu, kun henkilö A oli ostanut B:n kanssa määräosan
kiinteistöstä ja sillä sijaitsevat rakennukset perustettavan yhtiön lukuun vuonna
2003 (KHO 2011:79). Hän oli ottanut lainaa, osallistunut kaavan muuttamiseen,
perustanut asunto-osakeyhtiön, teettänyt ulkopuolisella huoneistojen korjaus ja
muutostyöt. Sittemmin 2004 hän oli myynyt 4 asuinhuoneistoon oikeuttavat
osakkeet ja loput 22 vuonna 2005. Koko rakennuskanta oli muodostanut 41
asuinhuoneistoa. Henkilö oli vuosia ollut ns. yksinyrittäjä antamansa
selvityksen mukaan, hankkeen koko oli merkittävä, pelkän tontin arvo
kaavamuutoksen jälkeen oli kiinteistövälittäjän arvion mukaan 3,4 miljoonaa
euroa. Elämisensä hän oli rahoittanut osingoilla. Hän oli osakas mm.
yrityksessä jonka toimiala oli rakennuskonevuokraus käyttäjineen. Toisaalta
päätöksestä selviää se, että hankkeeseen ei välttämättä liittynyt suurta riskiä,
sillä kohteen olisi voinut pitää edelleen vuokrauskäytössä, jolloinkin se olisi
ollut kannattava.
Henkilö oli harjoittanut sekä kioskin pitämistä että isännöinti ja
kiinteistönhoito toimintaa. Kioskia hän oli pyörittänyt toiminimenä ja loppu oli
ollut kommandiittiyhtiönä, jossa hän oli vastuunalainen yhtiömies. Koska
näissä olosuhteissa katsottiin kummankin toiminnan olevan elinkeinotoimintaa,
saatiin niiden tulokset laskea yhteen ja siten toisen tappion sai vähentää toisen
voitosta (KHO 2005:66).
Kun rakennusalalla urakoitsijana, tai osakkeenomistajana, vaikuttanut
henkilö oli jäänyt eläkkeelle ja hankkinut 23 hehtaarin maa-alueen itselleen,
jonne sittemmin oli sijoittanut 15 vuoden aikana 2,5 miljoonaa markkaa, sekä
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kaavoituksen kautta sinne oli varattu 20 rakennus paikkaa, oli tuota toimintaa
pidettävä elinkeinoverolain mukaisena toimintana (KVL: 147/1998).

4.8.2

Ratkaisuja tuloverolain puolesta

Yksittäisen verovelvollisen kohdalla voi olla suurikin merkitys verotuksellisesti
sillä käsitelläänkö hänen toimintaansa tuloverolain vai elinkeinoverolain
mukaisesti. Luonnollisen henkilön verotus toteutetaan lähtökohtaisesti TVL:n
säännösten mukaan, ellei toiminta täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkistöä.
Näitä on tuotu julki niin lakitekstissä kuin lakien esitöissä sekä Korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Eräässä ratkaisussa (KHO 2009:50) on tuotu
esiin se, että jos henkilö ei toimi rakennusalalla, se indikoi sitä, että
kiinteistöjalostuksessa ja
– vuokraustoiminnassa
toiminta
ei ole
elinkeinotoimintaa. Samaisessa ratkaisussa tuodaan esiin se, että vähäiset
vuosikorjausluonteiset korjaukset myös puoltavat TVL:n mukaista
verottamista. Lisäksi esiin tulee jatkuvuuden puute sekä erittäin
mielenkiintoisena kytköksenä se, että toimintaa ei sovellettaisi kirjanpitolakia.
Tämä ei voi olla mitenkään sitova tulkinta, ainakaan ainoana tunnusmerkkinä,
sillä kirjanpitosidonnaisuutta ei mainita TVL:n tekstissä. Korkein hallintooikeus on selvästi tuonut yhden uuden elinkeinotoiminnan tunnusmerkin
muiden sekaan.
Aivan toisista lähtökohdista on myös päädytty verotuksessa soveltamaan
tuloverolakia. Tapauksessa oli kyseessä henkilö, joka oli saanut maatilan
sukupolvenvaihdoksessa vajaat 30 vuotta aiemmin itselleen (KHO 2008:54) ja
sittemmin hänen ja muiden alueen maanomistajien toimesta alueelle oli
vahvistettu rantakaava, jossa hänelle oli määritelty neljä rantatonttia.
Ensimmäisen mökin hän rakensi 1992 – 1998, jonka hän myi vuonna 2000.
Jäätyään eläkkeelle hän rakensi toisen mökin vuonna 2001 pääosin tilan omista
puista. Lisäksi hänen omistamilleen tonteille oli rakennettu tie. Henkilö ei
muuten ole harjoittanut rakennustoimintaa. Tässä päätöksessä ei tarkemmin
puida perusteluja, mutta selvästi rivienvälistä on nähtävissä se, että toiminta ei
ole laajaa elinkeinotoimintaa eikä sillä ole pyritty muuntamaan verotettavaa
tuloa esimerkiksi verottomaksi oman asunnon myyntivoitoksi. Kyse oli siis
puhtaasti siitä, kumman verolain mukaan asia tuli verottaa.
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5 VEROTARKASTAJAN NÄKEMYKSET
Tutkielman tarkoitus ei ollut vertailla alan asiantuntijoiden näkemystä
oikeustapauksiin peilaten, vaan keskittyä varsinaiseen substanssiin. Kuitenkin
on mielenkiintoista tietää, onko alan ammattilainen havainnut samoja asioita,
kuin tutkielmassa on esiin nostettu. Tätä varten toteutettiin sähköpostikysely
verotarkastajalle.
Verotarkastaja Timo Toivanen tuli valituksi vastaajaksi Sisä-Suomen
veroviraston tarkastusyksikön johtaja Hannu Hautamäen toimesta. Toivaiseen
hän päätyi kuultuaan puhelussa alustavat kysymykset sekä asian aihealueen.
Itse kysely tehtiin sähköpostilla suoraan Toivaiselle, johon hän vastasi
sähköpostilla. Häneen ei oltu muutoin yhteydessä, ja kaikki alustus mitä
tutkielman tekijän osalta on kohdistunut häneen, löytyy hänelle lähetetystä
sähköpostista (Liite 1). Hänen antama vastauksensa on tutkielman liitteenä
(Liite 2). Hänen vastauksensa oli vapaasti kirjoitettu näkemys, joka ei perustu
tutkittuun tietoon, vaan on kyse hänen henkilökohtaisesta näkemyksestään.
Kysymykset hänelle lähetettiin 27.9.2012 ja hän vastasi niihin samana päivänä.
Toivaisen (2012) tuntuman perusteella henkilöstön palkitsemiseen ei
näyttäisi liittyvä sellaisia menettelyjä, joilla pyrittäisiin vaikuttamaan
edunsaajan tulolajiin. Hän ei muutenkaan nosta esiin mitään menettelyä, joka
olisi osunut hänen kohdalleen toteutetuissa verotarkastuksissa. Tämän
yksittäisen näkemyksen perusteella ei voida kovin luotettavasti arvioida
tilannetta, toisaalta se ie ole tämän tutkielman tarkoituskaan, mutta rohkenen
sanoa sen, että henkilöstön palkitseminen saattaa olla normaali tilanteissa
sellaista, että siihen ei liity mitään lain vastaisia elementtejä, ei ainakaan siinä
määrin, että asia olisi tullut tutuksi verotarkastaja Toivaiselle.
Toivainen (2012) näkee pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
verosuunnittelun kohdistuvan lähinnä omistajan ja yrityksen välisiin toimiin.
Näistä hän nostaa esiin yhtiön varallisuuden kasvattamisen sellaisilla
omaisuuserillä, jotka eivät liity yrityksen toimintaan. Tällä yleensä tavoitellaan
yrityksestä saatavan pääomatulo-osuuden kasvattamista. Hän ei nosta esiin
esimerkkejä. Kuvitteellisena esimerkkinä voisi olla yrityksen omistajan
yksityistalouden vene, joka sijoitetaan yrityksen varallisuudeksi kirjanpidossa,
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mutta siihen ei todellisuudessa liity yrityksen minkään laista intressiä. Toisen
suuntaisen transaktion hän tuo esille sellaisena, että omistaja siirtää
yksityistalouteen yrityksen omaisuutta, jonka omistaja vuokraa yhtiölleen.
Tuolloin menettelyn lainmukaisuuteen vaikuttaa mm. se millaisella hinnalla
omistaja on ostanut hyödykkeen itselleen ja vastaavasti, onko yrityksen
maksama vuokra hyväksyttävää yleistä vuokratasoa noudattavaa.
Toivainen (2012) kertoo satunnaisesti törmänneensä monimutkaisempiin
järjestelyihin, joiden yksittäiset toimet saattavat olla jopa hyväksyttäviä, mutta
niiden mahdollinen moitittavuus ilmenee vasta kokonaisuutta tarkastellessa.
Tällaisena tapauksena hän nostaa esiin tilanteen, jossa liiketoimintaa harjoittava
yhtiön kiinteistö siirretään sen osakkaalle keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi, jonka
tilat osakas vuokraa kiinteistön omistaneelle yhtiölle. Tällä menettelyllä
pyritään vaikuttamaan pääomatulojen määrään.
Yhtenä ilmiönä verotarkastaja Toivainen nostaa esiin sen, että ansiotulot
pyritään
pilkkomaan
pieniin
osiin
lähipiirille,
jolloin
niiden
kokonaisverorasitus jää matalammaksi, kuin pilkkomatta. On hyvä huomata,
että kohtuullisen palkan maksaminen oikeasti tehdystä työstä ei ole laitonta,
laittomaksi se muuttuu silloin, kun se on joko epäsuhdassa tehtyyn työhön, tai
sitä vastaan ei ole työskennelty lainkaan.
Eräänä seikkana Toivainen (2012) nostaa esiin sen, että vaikka varsinaisia
trendejä ei yrittäjien verosuunnittelussa hänen tuntumansa perusteella ole, on
kuitenkin havaittavissa kansainvälistymisen vaikutus, johon hän nimeää
siirtohinnoittelun, jonka valvonta on hänen näkemyksensä mukaan
tehostumassa. Samoin hän nostaa julkisuudessakin esillä olleet konsernien
sisäiset kansainväliset korkosuoritukset, johon liittyvät kansainväliset
omistusjärjestelyt. Hän pitää ihmeenä, että vasta nyt asia on noussut
julkisuudessa esiin, sillä verotarkastuksissa se on ollut hänen mukaansa esillä jo
vuosia.
Ulkomaille kätketty suomalainen omistajuus nousee myös esiin
harmaassa taloudessa Viroon rekisteröidyt suomalaistaustaiset yrityskuviot,
joiden hän näkee vähentyneen tiukentuneen valvonnan johdosta, mutta samalla
hän näkee tilanteen sellaiseksi, että toiminta ei vähän, vaan
rekisteröitymisvaltio vain vaihtuu. Samoin hän nostaa esiin perinteiset ns.
veroparatiisit, todeten, että vaikka valvonta jonkin verran onkin parantanut
tilannetta, ei tilanne luultavasti tule korjaantumaan kokonaan, sillä
veroparatiisit ovat hänen näkemyksensä mukaan juurtuneet syvälle globaaliin
talouteen. (Toivanen 2012)
Toivainen (2012) tuo esiin verosuunnittelussa ottamatta kantaa
menettelyjen laillisuuteen myös sukupolvenvaihdoksiin, kansainvälistymisiin ja
yrityskauppoihin liittyvät yritysten rakennejärjestelyt. Oikein toteutettuna ne
ovat täysin sallittuja.
Ehkä kaikkein keskeisimmäksi seikaksi hän nostaa sen veromuutoksen,
joka mahdollistaa käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan luovuttamisen. Tämä
hänen näkemyksensä mukaan johtaa sellaiseen verosuunnitteluun, jossa ollaan
helposti hyväksyttävyydenrajamailla. Samalla hän tuo esiin sen seikan, että
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tästä johtuen on uudelleen noussut valokeilaan tulonlähdejako ansio- ja
pääomatuloihin. (Toivanen 2012)
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6 TULOKSET
Verotuksessa kajotaan ihmisten omaisuuteen tai ainakin omaisuuden suomaan
tuottoon, jolloin näkemykset siitä, miten verotus tulisi ratkaista voivat vaihdella
paljon. Suomessa on harvinaista, että henkilö voi saada ns. preventiivistä
oikeussuojaa, mutta verotuksessa se on mahdollista. Tätä mahdollisuutta
kannattaa käyttää hyväkseen, eteenkin jos laki on poikkeuksellisen
tulkinnanvarainen tai jos taloudellinen intressi on huomattava.
Asiasta riippuen henkilö voi pyytää ohjausta tai ennakkotietoa
verotoimistolta tai hakea ennakkoratkaisua Keskusverolautakunnalta. Ohjaus
on kaikkein kevein menettely, johon liittyy oikeusturvariskit. Vaikka
verotusmenettelylaissa ja sen esitöissä sekä oikeuskirjallisuudessa on esitetty,
että sekin sitoo verottajaa, käytännössä totuus on toinen. Näin tapahtuu silloin,
kun verovelvollisen vedotessa saamaansa ohjeistukseen on tilanne sellainen,
että ohjeen antaja, syystä tai toisesta, ei muista kyseisen sisältöistä ohjetta
antaneensa. Oikeuskäytännössä, mikäli vaadittava näyttökynnys on ylittynyt,
on verovelvollinen saanut luottamuksensuojan kautta hyväksynnän
menettelylleen, joka on perustunut virheelliseen laintulkintaan. Siinä
tapauksessa neuvon antanut virkailija myönsi neuvonsa, joka mahdollisti
luottamuksensuojan saamisen. Muutoin asiaan ei olisi voitu soveltaa
luottamuksensuojaa näytön puutteen johdosta. Toteennäyttämisongelmaa sen
sijaan ei ole ennakkotiedon kohdalla, sillä se on kirjallinen. Siihen liittyy
edellisen lisäksi se, että tiedon saaja tietää, tullaanko verotus toimittamaan
ratkaisun mukaisesti, sillä veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on liitettävä
päätökseen maininta siitä, aikooko se valittaa siitä verotuksesta, joka päätöksen
mukaan toimitetaan. Lisäksi verovelvollinen voi itse päättää, vetoaako se
lopullisessa verotuksessa saamaansa päätökseen. Saadusta päätöksestä ei voi
valittaa, mutta siitä verotuksesta, joka toimitetaan päätöksen pohjalta, voi
verovelvollinen valittaa. Kolmas ja järein keino on Keskusverolautakunnalta
haettava ennakkoratkaisu, joka sitoo verottajaa, mikäli verovelvollinen siihen
vetoaa. Tästä ennakkoratkaisusta voi valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Läheskään kaikkiin asioihin ei KVL anna ennakkoratkaisu, vaan asian tulee olla
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huomattavan taloudellisen intressin alainen tai sen täytyy olla erityisen
merkittävä oikeudellisesti.
Joissakin tilanteissa saattaa käydä niin, että asian selvittäminen
verovelvollisen kannalta vaikuttaa siltä, että hän kokee tarvitsevansa asiassa
suullisen käsittelyn. Tämän on katsottu olevan mahdollista, käsittelystä
päätettäessä tulee ottaa myös huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6
artikla (KHO 2007:67). Tuon päätöksen mukaan suullista käsittelyä ei voi evätä
pelkästään sen takia, että se olisi asian laadun tai muun syyn johdosta ilmeisen
tarpeeton. Tämä suullinen käsittely ei tietenkään voi olla rutiini asia, mutta
sellaisessa tilanteessa, jossa kokee tarvitsevansa mahdollisuutta suulliseen
kuulusteluun, saattaa olla hyvinkin perusteltua vaatia suullista käsittelyä.
Tällaisia tilanteita voivat olla lähinnä erilaiset todistajan kuulemiset sekä ne
tilanteet, joissa on syystä tai toisesta erityisen tärkeätä tuoda esiin henkilön
alentunut oikeustoimikelpoisuus, jota kuitenkaan ei ole virallisesti todettu
esimerkiksi edunvalvojamääräyksen kautta.
Oheinen taulukko 1 kuvaa niitä tunnusmerkkejä jotka puoltavat
verotuksen käsittelemistä joko EVL:n tai TVL:n mukaan. Oheiset tunnusmerkit
eivät ole mitenkään arvojärjestyksessä. Missään tapauksessa + ja - -merkkejä
laskemalla yhteen ei saada vastausta siihen, mitä verolakia sovelletaan, vaan
viimekädessä punninta tapahtuu ns. kokonaisharkinnalla.
TAULUKKO 1 Tunnusmerkkejä siitä, sovelletaanko TVL:a vai EVL:a
TUNNUSMERKKI
Taloudellisen toiminnan jatkuvuus
Luottamuksensuoja
Voiton tavoittelu
Toiminnan rekisteröiminen
Kirjanpitovelvollisuus
Suunnitelmallisuus
Toiminnan luvanvaraisuus
Liikeriski
Työpanokseen perustuva voitonjako
Osakekaupassa kaupan osapuolet
Aktiivisuus
Useita toimeksiantajia
Siirtyminen työnantajan alihankkijaksi entiseen työhön
Työoikeudellinen direktio-oikeus
Asunto-osakeyhtiön tmv. perustaminen
Kaavanmuutos tarve
Rakennusluvan hankkiminen projektin osana
Huomattavan arvonnousun mahdollistavat toimet
Myyntitarkoitus hankkeella
Kirjanpitolain mukaan ei kirjanpitovelvollisuutta
Vähäiset vuosikorjaustyyppiset korjaukset
Kiinteistöjalostustoiminnassa henkilö ei toimi
rakennusalalla

EVL
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+
+

TVL
+

+
+/-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PERUSTE
KHO 2009:50
KHO 2003:21
KHO:2011:79
Ossa 2006, 47
KHO 2009:50
KHO:2011:79
KHO 2011:79
KHO:2011:79
TVL
KHO 2011:79
KHO 2011:79
KHO 1991 t. 2325
KHO 1987 t. 3571
KHO 1987 t. 3571
KHO 2011:79
KHO 2011:79
KHO 2011:79
KHO 2011:79
KHO 2011:79
KHO 2009:50
KHO 2009:50
KHO 2009:50
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Verotus toimitetaan siten, että eri tulonlähteiden verotettava tulo
lasketaan erikseen ja ne jaetaan saajalleen verotettaviksi ansio- ja
pääomatuloiksi. Arkisessa elämässä näyttäisi olevan jonkin verran
tulkinnanvaraa siinä, milloin jokin toiminta verotetaan EVL:n tai TVL:n
mukaisesti. Tämä saattaa vaikuttaa, eteenkin vähennysten osalta, huomattavasti
verotuksen tasoon. Vastaavasti esimerkiksi hankintameno-olettamat eivät tule
kyseeseen EVL:n piirissä.
Pääomatulon käsite näyttää vakiintuneen ja olevan loogisesti johdettavissa
lainsäädännön ja oikeuskäytännön pohjalta. Vero-oikeudellinen määritelmä
lähtee TVL 32§:stä liikkeelle. Lähtökohtaisesti kaikki omaisuuden myyntivoitot,
jota ei ole erikseen säädetty verottomiksi, ovat verotettavia pääomatuloina
verotettavia myyntivoittoja. Luonnollisen henkilön kohdalla vähäisimmät
luovutusvoitot on säädetty verottomiksi. Pääomatuloihin luetaan kaikki se tulo,
jonka voidaan katsoa kertyneen pääomasta. Tällaisina on käsitelty mm.
vuokratuotot, joita voi kertyä paitsi asunnosta myös autosta tai kesämökistä, eli
mistä tahansa hyödykkeestä, josta joku on valmis vuokraa maksamaan. Tämä ei
yleensä ole ongelmallinen kohta.
Omat selkeät säännökset ovat jaettavan yritystulon kohdalla, samoin kuin
osinkotuloissakin. Pientä rajankäyntiä on ollut esillä mm. siinä kun henkilö
omistaa samasta yhtiöstä kahden eri osakesarjan osakkeita, ja vain toiselle
jaetaan osinkoa. Kuten aiemmin on esiin tullut, kummankin sarjan omistus
lasketaan yhteen pääomatulo-osuutta laskettaessa. Vastaavasti vaikka osa
osinkotulosta on verotonta tuloa, niin pääomatulo-osuuteen lasketaan kaikki
jakavan yhtiön osakkeet mukaan, eikä 70 %. Tällaista tulkintalinjaa mielestäni
voidaan pitää järkevänä, sillä todellisuudessa pääomaa on sitoutunut kaikista
osakkeista siihen yhtiöön, josta tulo on peräisin.
Myyntivoittoihin liittyvät verotukselliset seuraamukset saattavat joskus
olla hyvinkin yllättäviä. Eräässä tapauksessa henkilö oli myynyt osakkeita
saaden niistä 10 miljoonaa euroa, josta puolet oli annettu ostajalle vakuudeksi.
Ostaja meni konkurssiin ja myyjä menetti tuossa yhteydessä vakuudeksi
luovuttamansa 5 miljoonaa euroa. Koko kauppasumma oli silti hänen
verotuksessa huomioitavaa tuloa. Samoin ongelmia on syntynyt siitä, minä
vuonna kauppasumma verotetaan. Lähtökohta on kaupantekovuosi, mutta
kauppakirjan sisältäessä sellaisen klausuulin, että lopullinen hinta määräytyy
tulevaisuudessa tapahtuvien seikkojen mukaan, onkin tuo osa verotettava vasta
silloin. Nämä seikat kun yhdistetään vielä siihen, että verotuksessa kaupan
peruuttaminen yleensä johtaa luovutusvoiton tai –tappion laskentaan, sekä
mahdollisiin varainsiirtoveroseuraamuksiin, on todettava, että kauppakirjan
sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Missään tapauksessa ei
kannata sivuuttaa miettimättä mm. suspensiivisen klausuulin käyttöä.
Tällainen klausuuli tarkoittaa sitä, että kauppa toteutuu tulevaisuudessa vasta
kun kaikki sopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät. Tällä siis voidaan sinetöidä
kauppa, mutta lykätä sen veroseuraamukset myöhempään hetkeen ilman sitä
pelkoa, että kaupan peruuntuessa asiasta seuraa pahimmillaan jopa lisää veroja
maksettavaksi.
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Yksityishenkilön, joka ei harjoita sijoitustoimintaa elinkeinoverolain
tunnusmerkistön mukaisesti, kannattaa tarkoin harkita, mihin instrumentteihin
hän sijoittaa, sillä lähtökohtaisesti kaikki tulot ovat verotettavia, mutta tappiot
eivät läheskään aina. Näin on eteenkin vakioimattomien johdannaisten kanssa,
jolloin oikeuskäytännössä on katsottu myyntivoiton olevan pääomatuloa, mutta
elinkeinotoimintaan liittymättömän menon olevan vähennyskelvotonta. Tilanne
on mielestäni täysin järjetön, sillä olisi täysin perusteltua katsoa tilanteen olevan
sellainen,
että
tuo
johdannaiskauppa
on
eräänlainen
itsenäinen
tulonhankkimistoiminta, jolloin sen menot ja tulot tulisi olla joko kokonaan
verottomia tai kokonaan verotuksessa hyväksyttyjä. Verotuksessa tilanne on eri
silloin, jos nämä instrumentit palvelevat välittömästi tulonhankintaa.
Oikeuskäytännössä on katsottu mm. suuren rakennushankeen korkoriskin
johdosta
tehdyt
Floor
ja
Cap
–johdannaisten
olevan
tulonhankkimiskustannuksina vähennyskelpoisia EVL:n mukaan, mutta
muutoin ne eivät ole, eivät silloinkaan kun, henkilö harjoittaa maallikon
silmissä aktiivista pörssikauppaa. Toisin sanoen, mitä eksoottisemmasta
instrumentista on kyse, sitä suuremmalla todennäköisyydellä siinä saattaa piillä
verotuksellinen riski.
Verotusmenettelylain mukaisessa veronkierrossa kannattaa olla tarkka.
Lähtökohtaisesti toimilla pitää olla muukin liiketaloudellinen syy, kuin pelkkä
verojen minimointi. Eteenkin silloin, jos mieleen tulee sarjatoimet, kannattaa
harkita kahdesti, sillä tutkielmassa tuli esille sellainen osakekauppa, joka oli
tehty toisen myyntivoiton veron välttämiseksi. Kyseinen henkilö oli myynyt ns.
sopimuskauppana jälkipörssissä omistamansa osakkeet tappiolla ja ostanut ne
lähes heti (9 minuutin kuluttua) takaisin itselleen samalta välittäjältä, samaan
hintaan, käytännössä samanaikaisin toimeksiannoin. Tämän kaupan katsottiin
tapahtuneen verosta välttymisen johdosta, joten tappiota ei saanut vähentää.
Mielestäni ratkaisu on oikea ja linjassa sen kanssa, mitä oikeuskirjallisuudessa
on esitetty. Toisen suuntainen tulkinta on ollut mahdollinen silloin, kun asiaan
on liittynyt sijoitusstrategiset seikat. Se on perusteltua, sillä muutoin kävisi
aktiivisen sijoittajan kohdalla niin, että kaikki osakkeet, joita hän edes harkitsee,
olisivat ”verotuksessa saastuneita”, jolloin hänen pitäisi vetäytyä markkinoilta,
vaihtaa pörssiä tai tehdä suuri suunnanmuutos sijoitusstrategiassaan ja vieläpä
”hyväksyttää” muutos KVL:ssa. Arvopaperikaupassa kiinnitetään huomiota
siihen, että käydäänkö kaupat aidosti avoimilla markkinoilla, ennalta
määräämättömän osapuolen kanssa ja onko kauppoihin muita syitä kuin
verotukselliset syyt.
Ongelmia ihan arkisessa elämässä näyttää tulevan esiin niissä tilanteissa,
joissa ns. maalaisjärjellä tulo vaikuttaa pääomatulolta, mutta verotuksessa
tilanne on toinen. Tällainen tapaus nousi esiin siinä, kun pankki- ja
vakuutustoimintaa harjoittava konserni halusi palkita asiakkaitaan
asiakkuudestaan riippuen rahana, rahasto-osuutena, tietyn arvoisella
tavaralahjalla tai ladatulla rahakortilla. Saajalleen edun katsottiin olevan
pääomatuloa, mutta henkilön ollessa työsuhteessa osuuskuntaan, tuo samainen
tulo olikin verotettava henkilökuntaetu, ja siten ansiotulona verotettavaa.
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Henkilökunnan palkitsemisessa ovat villit optiohuuman vuodet
toistaiseksi auttamatta takana, myös verotuksesta johtuen. Taannoiset
lakimuutokset, jotka johtivat työsuhteen perusteella saadut optiot ansiotulojen
verotuksen piirin, yhdistettynä viimeisimpään työsuhdeoptio –käsitteen
vakiinnuttamiseen, ovat käytännössä tehneet mahdottomiksi kaikki keinot
palkita henkilöstöä pääomatuloverotetuin keinoin. Lain esitöissä mainittu
toteamus siitä, että työsuhdeoptio on laaja käsite, näyttää toteutuneen hyvin
oikeuskäytännön valossa. Työsuhdeoptioihin on rinnastettu mm. työsuhteen
perusteella saadut osakkeet ja vaihtovelkakirjalainat. Näyttää siltä, että
pääomatuloihin menevät työsuhde-edut vaativat enemmän kuin luovaa
mielikuvitusta, sekä niiden poikkeuksellisen hyvää perustelemista, jotta KVL
voisi antaa sellaisen ratkaisun, jonka pohjalta toiminta olisi mahdollista. Silloin
ollaan niin harmailla vesillä, että tulee olla erityisen tarkka, ettei
vahingonkorvausvelvollisuutta synny yhtiön johdolle jotain muuta kautta.
Työsuhteinen palkitseminen näyttäisi rajoittuvan lähinnä niihin osittain
verollisiin etuihin, joille on määritelty erikseen verotusarvo. Näistä ehkä
arvokkain on työsuhde matkalippu, jossa etuuden arvo saattaa olla 3 400 € ja
sen verotusarvo vain 300 €. Lisäksi henkilöstölle voi tarjota kohtuullisia muita
etuja, mutta niiden harkinta on tapauskohtaista. Kohtuutasoinen
sairaskuluvakuutus on hyväksytty verottomaksi etuudeksi, kun se on
koskettanut koko henkilöstöä, tai ainakin valtaosaa, eikä sen vuosikustannus
ole ollut kovin suuri, enimmillään reilut 400 € vuodessa vakuutettua kohden.
Tämän tutkielman valossa viimeinen keino on lisäeläkevakuutus, jossa edun
arvo voi olla parhaimmillaan 8 500 € vuosimaksun tasoinen, tosin se leikkaa
silloin henkilön omaa mahdollisuutta lisäeläkevakuutuksen verovähennyksissä
puoleen, eli 2 500 € vuodessa. Tutkielman perusteella näyttäisi siltä, että
tällainen etuus on arvostettu, mutta vain keski-iästä alkaen, jolloin sen
tehokkuus nuorempien työntekijöiden kohdalla on kyseenalaista.
Silloin kun osakeyhtiö jakaa etuisuuksia osakkailleen, tulee olla
varovainen, jotta peitellyn osingon tunnusmerkistö ei täyttyisi. Tosin,
viimeisten lain muutosten jälkeen, peitellyn osingon veroseuraamukset eivät
ole enää kovin tiukat, ainakaan verrattuna entiseen.
Jotta yrittäjä voi ottaa huomioon omassa verosuunnittelussaan myös
peitellyn osingon, olisi hyvä tuntea perustunnusmerkistö siihen liittyen.
Lähtökohta peitellyn osingon verottamisessa on se, että siitä 70 % on
ansiotulona verotettavaa ja loput verotonta. Tämä saattaa itse asiassa joissakin
yksittäisissä tilanteissa olla sellainen seikka, että se johtaa lievempään
verotukseen, kuin avoin osingonjako. Mielestäni tilanne ei voi mennä näin,
vaan silloin sovellettavaksi tulee se oikeusohje, että lain väärinkäyttämisellä ei
voi päästä parempaan asemaan, kuin vilpittömästi toimien. Tulevaisuus
näyttää, mikä on lopullinen totuus asiassa. Toisaalta viivästysseuraamukset
korjaavat tilannetta, mutta mielestäni se, että selvästi tahallisesti, tai ainakin
tuottamuksellisesti, tehdystä toimesta seuraamukset ovat lähes olemattomat, ei
voi olla mielekäs tilanne.
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Sekä oikeuskirjallisuudessa, että oikeuskäytännössä on esitetty paljon
seikkoja jotka indikoivat peiteltyä osinkoa. Oheinen taulukko 2 on kooste niistä
seikoista, jotka Korkein hallinto-oikeus on päätöksissään tuonut esiin, kun kyse
on ollut peitellystä osingosta. + -merkki tarkoittaa sitä, että tunnusmerkki
indikoi peiteltyä osinkoa, kun - -merkki indikoi päinvastaista. Lähteeksi
merkitty kohta ei tarkoita sitä, että kyseinen päätös oli poikkeuksellisen tärkeä,
vaan tilankäytön takia on pitänyt vain laittaa jokin lähde näkyviin.
TAULUKKO 2 Seikkoja jotka indikoivat peitellyn osingon olemassaoloa (+) tai sen
puuttumista (-) tämän tutkielman oikeustapausten valossa
Tunnusmerkki
Yksityisotot juuri ennen yritysmuodon muutosta
Yksityisotot poikkeuksellisina erinä
Yksityisottojen poikkeaminen aiemmista vuosista
Yksityisotot ovat normaalia tasoa yrittäjän toimeentulosta
Yksityisottojen rahoituksen epänormaali tapa
Yksityisottojen kirjaaminen yrittäjältä lainasaamiseksi
Järjestely ei vastaa asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta
Toimenpide ei pienennä verotettavaa tuloa
Toimenpide ei suurenna tappiota
Toimi tapahtunut ensisijassa osakkaan intressistä
Kohde ei siirry yhtiön määräysvaltaan todellisuudessa
Etu menee osakkaan omaiselle
Velan lyhennys alkuperäisen suunnitelman mukaan ja
osakeyhtiön varat riittävät
Ylihinta osakkaalle
Osakkaan (osin)omistamalle yhtymälle annettu etu
Liiketoiminnasta kokonaan luopuminen
Liiketaloudellisten perusteiden puuttuminen
Koroton laina läheisen omistamalle yhtiölle§

+/+
+
+/+
+
+
+
+
+
-

Lähde
KHO 2007:63
KHO 2007:63
KHO 2007:63
KHO 2007:63
KHO 2007:63
KHO 2007:63
KHO 2010 t. 926
KHO 2009:70
KHO 2009:70
KHO 2010 t. 926
KHO 2010 t. 926
KHO 2007:52
KHO 1998:49

+
+
+
+

KHO 1998 t. 98
KHO 2000 t. 2002
KHO 1997:102
KHO 1997:77
KHO 1992 t. 4276

Yrittäjän tilanne on jossain määrin verotuksellisesti parempi, kuin
tavallisen palkansaajan, sillä yrittäjä voi itse valita yhtiömuodon, sekä jossain
määrin sitä, mikä on hänen tulotasonsa ja tulonjakonsa eri tulolajien välillä.
Pisimmillään tämä on osakeyhtiössä, jossa hän voi päättää täysin itsenäisesti
tuloistaan osakeyhtiölain sallimissa rajoissa, mikäli on osinkona, tai muuna
pääoman palautuksena, jaettavia varoja. Todellisessa elämässä tilanne kovin
usein on hieman toinen, sillä ihminen tarvitsee rahaa elantoonsa, ellei hänellä
ole muita varoja siihen käytettävissä.
Yhtiömuodosta riippumatta on havaittavissa tiettyjä kohtia, joissa yrittäjä
voi jonkin verran hyödyntää verotuksellisia seikkoja. Eteenkin sellainen
yritystoiminta, joka vaatii kohtuullisen pienet toimitilat, saattaa mahdollistaa
sen, että henkilö voi hyödyntää oman asunnon myyntivoiton verottomuutta.
Sekä oikeuskäytännössä, että lainsäädännössä on havaittavissa se, että verooikeudellisen oman asunnon tunnusmerkistön täyttää se, että yli puolet
asunnosta on henkilön omana asuntoa. Loppu saa olla vaikka vuokralla omalle
yritykselle. Tietenkin vuokratason tulee olla normaali. Tällainen menettely on
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mahdollista ainakin pienimuotoisessa asiantuntijatoiminnassa, vaikkapa
muutaman hengen arkkitehtiyrityksellä, sekä sellaisessa toiminnassa, joka voi
sijoittua joko omakotitalon alakertaan tai piharakennukseen. Piharakennuksesta
ei ole suoraa oikeuskäytäntöä. Lähtökohta kiinteistökaupassa on kuitenkin se,
että koko kiinteistö, jos tontti on enintään 10 000 m² tai sitä pienempi
kaavatontti, on koko kiinteistö oma asunto, ja sen myyntivoitto veroton, joten
tässä mielessä, mielestäni ei autotallirakennus poikkea mitenkään vaikka sepän
pajasta. Näin ollen koko kompleksin myymiseen em. rajoituksin sovelletaan
oman asunnon myyntivoiton verottomuutta.
Oma erikoisuutensa on se, että asunnon tulee olla asunto, sillä
oikeuskäytännössä on todettu, että henkilön käyttäessä liiketilaa omana
asuntonaan, se ei silti muutu vero-oikeudessa asunnoksi. Tämän kaltaisessa
oman asunnon asuntokaupassa tulee olla varovainen. Varovaisuus korostuu,
mikäli henkilö itse toimii rakennusalalla. Kiinteistövälitystä ei ole pidetty
rakennusalana, mutta erilaista urakointia mm. nostokoneilla on pidetty. Mikäli
rakennusalan ammattilainen rakentaa omia asuntoja, asuu niissä 2 vuotta ja
myy edelleen, on lähtökohtana ollut se, että 3. kauppa siirtyy EVL:n piiriin.
Erityisen suurten rakennushankkeiden kohdalla piilee verotuksellisia
riskejä. Ehkäpä suurin liittyy siihen, milloin hanke on niin laaja, että verotus
menee EVL:n piiriin. Tähän liittyy erittäin paljon yksityiskohtaista
oikeuskäytäntöä.
Pienempiä rajankäyntejä tulee vuosikorjausten ja
perusparannuksen välisestä rajankäynnistä, sillä niiden verotuksellinen
käsittely poikkeaa toisistaan. Tämän tutkielman ulkopuolisina seikkoina tulee
eteen arvonlisäverotukseen liittyvät seikat, jotka nekin tulisi todellisessa
tilanteessa huomioida.
Toinen vaihtoehto on se, että rakennuttaa, tai rakentaa itse,
toimitilakiinteistön, jonka vuokraa yhtiölle. Tuolloin tulee valita se, toteuttaako
hankkeen täysin omissa nimissään ostaen rakennuspaikan itselleen ja
rakennuttaen rakennuksen itselleen, vai sijoittaako hän ne erilliseen yhtiöön.
Kolmantena vaihtoehtona on se, että yritys toteuttaa hankkeen omanaan, jolloin
tosin menetetään tiettyjä verotuksellisia mahdollisuuksia. Mikäli henkilö
päätyy toteuttamaan hankkeen omanaan, hän voi vuokrata tilan yritykselle
käypään hintaan. Lisäksi saamastaan vuokratuotosta hän voi tehdä poistot
rakennuksesta. Tähän on täysin yksiselitteiset säännökset TVL:ssa ja EVL:ssa.
Se mikä mahdollisesti jää yli, on henkilön verotettavaa pääomatuloa. Sitten
aikanaan, jos hän lopettaa toiminnan, tai muutoin haluaa eroon rakennuksesta,
hän voi myydä sen soveltaen hankintameno-olettamia. Tällöin vertailtaviksi
hankintamenoiksi tulee kiinteistön verotuksessa poistamatta oleva
hankintameno. On hyvä huomata, että vain tässä mallissa henkilö ”saa
itselleen” sekä poistot että mahdollisuuden hankintameno-olettaman
käyttämiseen.
Mikäli hän toteuttaa hankkeen yrityksen nimissä, tilanne on osapuilleen
sama, mutta silloin hankintameno-olettamat jäävät mahdollisessa kaupassa
hyödyntämättä. Poikkeus on se, mikäli kiinteistö on sellaisen yhtiön nimissä,
jonka hän saa myytyä. Todellisessa elämässä ns. näppituntuma on se, että ostaja
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haluaa
ostaa
kiinteistön ja
myyjä myydä
osakeyhtiön, jolloin
markkinatilanteesta riippuen, voi myyjälle käydä niin, että joko kiinteistö ”jää
käteen”, tai kiinteistöyhtiön lopettamismanööverit jäävät hänen harteilleen.
Kiinteistösijoittamisen kohdalla on hyvä huomata sekin seikka, että KHO on
katsonut, että tasejatkuvuutta noudattaen voi ilman veroseuraamuksia muuttaa
ns. tavallisesta kiinteistöyhtiöstä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.
Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että pääoma- ja yritystulojen verotus on
saavuttanut Suomen sisäisen lainsäädännön osalta suhteellisen vakaan aseman.
Suurimmat tulkinnalliset muutokset mielestäni tulevat EU –oikeuden puolelta.
Kotimaiseen sääntelyyn jatkossa on luultavaa, että muutospaineet tulevat
kansainvälisen verokilpailun kautta.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kokonaisuutena voidaan todeta Suomen yritysverojärjestelmän saavuttaneen
suhteellisen staattisen tilanteen, jolloin vuosien saatossa oikeuskäytännön ja
lainsäädäntömuutosten kautta kaikki tyypillisimmät verotukselliset tapaukset
on käsitelty ja siten perustunnusmerkistöt on ”paalutettu” tukevasti ja
turvallisesti paikoilleen. Kuitenkin tutkielman pohjalta on havaittavissa se
tosiseikka, että liike-elämässä ja verotuksessa kenttä muuttuu ja kehittyy
jatkuvasti, jolloin vastaan tulee aina uusia ennen oikeudessa koettelemattomia
tilanteita. Milloin asiaan liittyvä taloudellinen intressi on pieni, ei todellisessa
elämässä kannata koittaa kepillä jäätä, vaan tyytyä vakiintuneeseen tulkintaan,
sillä asioiden puiminen tuomioistuinjärjestelmässä on paitsi hidasta, myös
suhteellisen kallista. Tilanne muuttuu toiseksi, silloin kun intressi on
huomattava. Silloin, jos mahdollista, tulisi hakea Keskusverolautakunnalta
ennakkoratkaisua
asiaan,
jotta
välttyisi
myöhemmiltä
ikäviltä
oikeusprosesseilta,
joihin
kaiken
muun
lisäksi
liittyy
myös
viivästysseuraamuksiin liittyvät taloudelliset lisärasitukset.
Pääomatulon käsite on vakiintunut käsite niin laskentatoimessa kuin verooikeudessakin. Sen lainsäädännöllinen pohja on jo edelliseltä vuosituhannelta,
sekä sen nojalla on annettu paljon sekä Korkeimman hallinto-oikeuden, että
Keskusverolautakunnan eriasteisia ratkaisuja ja päätöksiä. Näiden pohjalta on
mahdollista piirtää selkeät vakiintuneet rajat käsitteelle, mutta silti käsitteen
tiettyihin osiin jää tulkinnallisesti avointa liikkumavaraa. Tämä mahdollistaa
tietyissä tilanteissa tehokkaan verosuunnittelun. Niissä tilanteissa, joissa
liikutaan tulkinnanvaraisella alueella, tulee olla erityisen tarkka, jotta
toimenpiteet eivät mene kriminalisoidulle vyöhykkeelle ja siten täytä
veronkierron tai pahimmillaan törkeän veropetoksen tunnusmerkistöjä. Lisäksi
tulee olla erityisen huolellinen, jotta myöhemmin verotuksen toimittamisen
yhteydessä ei pääse syntymään ei toivottuja yllätyksiä. Tämä oikeudellinen
riski on kuitenkin poistettavissa vero-oikeuteen sisältyvillä preventiivisen
oikeussuojan keinoilla. Jotta ne soisivat oikeasti tehokasta turvaa, tulee niiden
pohjaksi tehtyjen asiakirjojen olla mahdollisimman tyhjentäviä, ehdottoman
totuudenmukaisia sekä, niitä tulee noudattaa jatkossa kirjaimellisesti, jotta
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niiden oikeusturvavaikutus ei sammuisi. Tämä saattaa tehdä näistä keinoista
todellisessa elämässä osittain tehottomia, sillä yhteiskunta, talouselämä sekä
yritysten tarpeet sekä tavoitteet muuttuvat nopeasti, kun taas vero-oikeus on
tarkoituksellisesti pidetty suhteellisen stabiilina, silloin kun asiaa tarkastellaan
määritelmien valossa. Veroasteikot muuttuvat yleensä vuosittain, mutta niiden
mahdolliset muutokset eivät vaikuta em. päätösten oikeusturvavaikutukseen,
mutta ne saattavat saada aikaan sen, että haettuun päätökseen ei
verovelvollinen halua vedota.
Suomen ja suomalaisen liike-elämän kansainvälistyessä ja rahaliikenteen
muuttuessa entistä enemmän sähköiseksi, muuttuu myös yrittäjän
mahdollisuudet valita toiminnalleen kotimaa Suomen ulkopuolelta.
Luonnollisesti valintaa ei voi täysin vapaasti tehdä, sillä maiden
lainsäädännöissä on eriasteisia määräyksiä siitä, millä edellytyksillä voidaan
katsoa toiminnan olevan jonkin maan verotuksen piirissä. Lisäksi yrittäjän
verosuunnitteluaan tehdessä on hyvä huomata se, että rahan siirtyessä hänen
hallintaansa, tulee se myös verotettavaksi. Se kuinka paljon erilaisia veroja,
maksuja sekä muita transaktiokustannuksia on jokaista euroa kohden kulunut,
vaihtelee huomattavasti sen mukaan, mistä tulo on peräisin. Kokonaisuudessa
verosuunnitteluun siis liittyy välittömien verovaikutusten lisäksi, myös
operaatioiden suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksia, jotka saavat aikaan sen,
että kovin pienten tulojen ollessa kyseessä, ei niiden verotukseen kannata paljoa
paneutua.
Henkilöstön palkitseminen pääomatuloilla on lähestulkoon mahdotonta,
silloin kun toimet tehdään rehellisesti ja tarkkaan lakia noudattaen. Pieniä
mahdollisuuksia saattaa olla käytettävissä, mutta niissä kuljetaan
verotuksellisesti harmaan alueen lähes mustalla osalla, ja verorikostenkaan
tunnusmerkistön täyttyminen ei aina ole poissuljettua. Tämän kaltaisena
esimerkkinä tuon esiin järjestelyn, jossa B Oy:n johtoon kuuluva henkilö
perustaa osakeyhtiön, A Oy:n. Sen jälkeen työnantajan eläkesäätiö myöntää
tietyn kokoisen bullet –tyyppisen lainan A Oy:lle sitä varten, että se ostaa koko
rahalla B Oy:n osakkeita. Laina laukeaa maksettavaksi tiettynä päivänä. Mikäli
kaikki menee hyvin, A Oy myy osakkeet ja saamallaan voitolla maksaa lainan ja
loppu jää yhtiölle voitonjakoon ja verojen maksuun. Jos kaikki ei mene hyvin,
laina-aikaa jatketaan tai A Oy haetaan konkurssiin. Menettely ei liene lain
vastainen, mutta mielestäni se on selvästi lain hengen vastainen. Mikäli
tällaiseen menettelyyn ryhtyy, kannattaa prosessi kuvata tarkkaan ja hakea
KVL:lta ennakkoratkaisua asian tiimoilta.
Muutoin henkilöstön palkitsemisessa verotuksellisesti edullisella tavalla
on käytettävissä lisäeläkevakuutukset. Tosin tulee huomata se, että
tutkimuksessa on havaittu se, että nuoremman työntekijän kohdalla se ei
välttämättä ole kovinkaan houkutteleva, mutta jo keski-ikäisten kohdalla sitä
osataan arvostaa. Kaikkein kovapalkkaisimpaan ryhmään sen vaikutus ei liene
kovin suuri, mikäli käytetään verottomuuden edellyttämää enintään 8 500 €
vuosimaksua. Käytännöllisesti katsoen kaikki työsuhteeseen liittyvät
kannustimet ovat ansiotuloina verotettavia, ellei niitä ole erikseen TVL:n
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enumeratiivisessä luettelossa verottomiksi tai osittain verollisiksi säädetty.
Tällaisia osittain verollisia ovat esimerkiksi työsuhdematkalippu ja verottomia
tavanomaiset henkilökunta etuudet ja –alennukset. Tietyin ehdoin
ryhmäsairauskuluvakuutuskin on katsottu verottomaksi työsuhde-etuudeksi.
Mikäli mietitään niitä rajankäyntejä, jotka liittyvät sijoittamiseen, niin tuon
esille konstruktion, joka hyvin perusteltuna saattaa jopa mennä läpi
verotuksessa. Ajatelkaamme erittäin vaurasta sijoittajaa, jonka sijoitustoiminta
on passiivista, jolloin verotus tapahtuu TVL:n mukaisesti. Hän ostaa tontin,
jolle saa rakentaa asuinkerrostalon. Hän perustaa Asunto-osakeyhtiön, jonka
kaikki osakkeet hän merkitsee. Tässä vaiheessa talo muodostuu yhdestä
suuresta asunnosta sekä kivijalan liiketilasta, joka jää taloyhtiön omistukseen,
eli koko asuinosa talosta, vaikkapa 6 kerrosta, on hänen yksityinen kotinsa,
jonne hän siirtää väestörekisteriin merkityn osoitteensa. Hän asuu siinä, ainakin
papereilla, hieman yli 2 vuotta. Liiketilasta saaduilla vuokratuloilla As.oy
ylläpitää talossa peruslämpöä, ja kantaa tarvittavaa hoitovastiketta
osakkaaltaan. Asuttuaan 2 vuotta talossa hän myy osakekannan reilulla voitolla
eläkeyhtiö X:lle, tekemättä talossa tai As.oy:ssä mitään muutoksia. Näyttäisi
siltä, että kyseessä on vero-oikeudellinen asunto, koska kyseessä on kiistämättä
asuinrakennus, josta yli puolet on hänen kotinaan. Koska hän on asunut ja
omistanut asuntonsa vähintään 2 vuotta yhdenjaksoisesti, kyseinen
myyntivoitto olisi veroton oman asunnon luovutus. Mikäli henkilö ei toimi
rakennusalalla, eikä hän ole tehnyt vastaavaa aiemmin, ei pitäisi olla estettä
verottomuudelle. Itse en ryhtyisi toimeen ilman KVL:n ennakkoratkaisua.
Uudentyyppinen esimerkki mahdollisuuksista on SICAV –yhtiön
hyödyntäminen. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun yritys on toimiva,
kannattava ja sillä on huomattava varallisuus käyttöomaisuusarvopapereissa.
Ajatelkaamme tilannetta, jossa suomalainen sijoittaja rouva X perustaa
Luxemburgiin rekisteröidyn SICAV –yhtiön, joka perustaa suomalaisen
konsernin, johon tulee emoyhtiöksi E Oy, ja sille kaksi tytäryhtiötä, A Oy ja B
Oy. Nämä ovat kaikki kokonaan E Oy:n omistuksessa. A Oy harjoittaa
toimitilojen ylläpitämistä. B Oy on E Oy:n käyttöomaisuutta. Mikäli kaikki
menee hyvin, ja yrittäjä X päättää lopettaa toiminnan ja käyttöomaisuus on
nostanut arvoaan hyvän hoidon johdosta kirja-arvon, joka on 2 miljoonaa
euroa, yli 5 miljoonaa euroa ja E Oy myykin sen hintaa 7 miljoonaa euroa.
Koska kyseessä on käyttöomaisuuden myyntivoitto, se on veroton E Oy:lle.
Mikäli E Oy on hyvässä taloudellisessa asemassa, se voi jakaa koko
kauppasumman osinkona SICAV –yhtiölle. Osingonsaajalle sen saama osinko
on tässä tapauksessa veroton tulo. Mikäli sijoittaja X haluaa, hän voi nostaa
paikallista lakia noudattaen osinkona tuon summan itselleen, eikä se tule
kahteen kertaan verotetuksi. Asiaan vaikuttavat paitsi em. yritysjärjestely, myös
se, että Suomen verosopimus kieltää kahdenkertaisen verotuksen tässä
tapauksessa. Mikäli hän on vaikka 5 vuotta ennen osingonjakoa muuttanut
itsekin Luxemburgiin ja katkasisut ns. verositeen Suomeen, ei osingosta mene
veroa Suomelle lainkaan. Tähänkin menettelyyn tietenkin liittyy paljon
yksityiskohtia ja ehtoja, joiden kaikkien tulee toteutua, mutta tämä kanava
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näyttäisi olevan edelleen kohtuullisesti hyödynnettävissä, eteenkin niissä
tilanteissa, joissa taloudellinen intressi on suuri.
Kokonaisuutena tilanne näyttä stabiililta ja siten hyvin ennustettavalta,
joten ilman suuria lainsäädäntömuutoksia, mitään suuria muutoksia tuskin on
nähtävissä. Tietty pieni varauma on EU –oikeuden tuomat nyanssit, sillä aina
aika ajoin, joku löytää sellaisen suomalaisen ja EU –oikeuden ristiriidan, että
siitä johtuen KHO joutuu pyytämään ennakkoratkaisua Euroopan Yhteisöjen
tuomioistuimelta ja suomalainen normi joutuu väistymään.
Yksittäisen sijoittajan verosuunnittelussa kaikkein suurin kysymys
näyttäisi oleva se, sovelletaanko EVL:N vai TVL:n menettelyä hänen
verotuksessaan. Tämä vaikuttaa paitsi siihen, mitkä kaikki tulot ovat
verotettavia, myös siihen mitä kuluja hän saa vähentää tuloistaan. Mitään
yksiselitteistä paremmuutta ei voida sanoa sijoittajan kannalta, sillä
verotuksellisissa
asioissa
aidon
paremmuuden
ratkaisee
henkilön
kokonaisvaltainen tilanne, ei yksittäinen säästetty euro. Yleensä verotuksessa
on ”vaikea päästä” EVL:n puolella verotetuksi, mutta ei aina. Jo kolmas
lyhyessä ajassa rakennettu oma asunto, lähtökohtaisesti siirtää kyseisen
asunnon osalta henkilön asuntokaupan EVL:n puoleen, jolloin hän ei voi
myyntivoittoon soveltaa oman asunnon verottomuutta eikä hankintamenoolettamiakaan.
Pienyrittäjän kohdalla mielenkiinto verotuksellisesti kohdistuu hänen
toimintansa yhtiömuotoon. Kaikkein pienimmillä tulotasoilla on hyvä huomata
se, että toiminimestään saatu tulo on käytännössä verotonta, sillä T:mi ei ole
verotussubjekti, kuten eivät henkilöyhtiötkään, joten toiminnan voitosta ei
mene yhteisöveroa, vaan kaikki voitto verotetaan yhteen kertaan saajallaan.
Toisaalta hän ei voi hyödyntää niitä etuja, jotka liittyvät palkanmaksuun ja
palkkaetuisuuksiin, sillä hän ei voi itselleen maksaa palkkaa.
Mikäli toimintaan tarvitaan useampaa tekijää ja riskinottajaa, mietintä
yleensä kannattaa tehdä avoimen- ja kommandiittiyhtiön välillä, ellei toiminta
ole sen laatuista, että siihen liittyy huomattavat taloudelliset riskit. Niiden läsnä
ollessa, ainoa viisas vaihtoehto verotuksesta välittämättä, on osakeyhtiö, sillä
silloin kaikkien osakkaiden mahdollinen velkavastuu on ennalta määritelty. Ay
ja Ky ovat byrokratialta helppoja sekä usein verotuksellisesti järkeviä ja
joustavia.
Toiminimen Ay:n ja Ky:n puolesta puhuu se seikka, että osakas saa itse
päättää hänen pääomatulojensa määrän siten, että kaikki on ansiotuloa tai 10 %
tuotto nettovarallisuudelle on pääomatuloa. Vaihtoehtoisesti pääomatuloa voi
olla myös 20 % tuotto. Tämä luo hyvän mahdollisuuden vuosittain allokoida
tuloja sopivaan tulonlähteeseen.
Arkisen elämän kokemuksella osakeyhtiöön luotetaan paljon enemmän
kuin muihin yhtiömuotoihin. En tiedä onko tämä henkilökohtaiseen
kokemukseen perustuva havainto tieteellisesti oikea, mutta osakeyhtiö on
kannattava valinta verotuksessa eteenkin silloin, kun haetaan kasvua, sillä
yhtiön voitosta menee ainoastaan yhteisövero, joka vuonna 2012 on 24,5 %.
Kaikki muu verotus liittyy osingonjakoon ja palkanmaksuun. Osingon
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verorasitus riippuu yhtiön verotuksellisesta varallisuudesta, joka lasketaan
tietyn kaavan mukaan osakekohtaiseksi osakkeen matemaattiseksi arvoksi.
Osinkoverotuksen lähtökohta on 9 % tuotto tuolle omaisuudelle, joka on
veroton saajalleen enintään 60 000 € saakka ja sen ylittävältä osin 70 € on
pääomatuloa ja 30 % verotonta. Muu osinko on 70 % ansiotuloa ja loppu 30 %
verotonta, joten osingonjako ei läheskään aina ole saajalleen verotonta tai edes
pääomatulona verotettavaa.
Pääomatulojen kohdalla kädet ovat huomattavan sidotut, pientä pelivaraa
näyttäisi olevan siinä, että sijoittaa osan tuloista sellaiseen osakeyhtiöön, jota
verotetaan toiminnastaan EVL:n mukaan, jolloin yleensä päästään pienempään
kokonaisverorasitukseen, mutta tämä on tapauskohtaisesti selvitettävä seikka.
Lisäksi konsernimuotoinen toiminta tarjoaa edelleen konserniavustuksen
käyttömahdollisuuden tulontasaukseen yhtiöiden välillä silloin, kun sen
jakamisen edellytykset muutoin täyttyvät.
Yhteiskunnan kansainvälistyessä, rahaliikenteen sähköistyessä ja
kansainvälisen
verokilpailun
kovetessa
tulevaisuudennäkymät
ja
mielenkiinnon kohteet näyttäisivät siirtyvän kohti kansainvälisiä transaktioita,
jotka monesti vaativat kansainvälisen konsernirakenteen. Näitä ovat
kansainväliset osingonjaot, -siirtohinnoittelu sekä toimintojen keskittäminen
sellaisiin maihin, joihin se on verotuksellisesti ja liiketaloudellisesti
kannattavaa. Tämä ei tietenkään suuressa mittakaavassa kosketa pienyrittäjää
tai –sijoittajaa, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa hänkin voi kanavoida
tulojaan kansainvälisesti niin pienin transaktiokustannuksin, että hänen
kannattaa siihen peliin ryhtyä.
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LIITTEET
Liite 1: Sähköpostikysely verotarkastaja Toivaiselle 27.9.2012
Viimeistelen laskentatoimen pro gradu -työtäni, joka käsittelee pienen ja
keskisuuren yrittäjän mahdollisuuksia kanavoida tulojaan haluamaansa
tulonlajiin sekä henkilöstön palkitsemismahdollisuuksia ansiotulojen verotusta
kevyemmin verotetuin instrumentein. Työn ohjaajan mukaan minun pitäisi
saada verotarkastajan näkemys siihen, missä mennään pääomatulojen ja
yrityksen henkilöstön palkitsemisessa. Toivoisin Sinulta mahdollisimman
pikaista vastausta sähköpostiini, mutta en missään tapauksessa hätiköityä :)
Ohessa on pari kysymystä, joihin toivon, että vastaat mahdollisimman
avoimesti, kuitenkaan loukkaamatta salassapitosäännöksiä. Vastausten ei
tarvitse olla pitkiä esseitä, vaan ranskalaiset viivat tai tajunnanvirtatekniikalla
kirjoitettu vastaus kelpaavat loistavasti, ihan sen mukaan, mikä vastaustyyli
sopii
Sinulle
parhaiten.
1.Onko havaittavissa jotain / joitain erityisiä trendejä siinä, miten tuloja
pyritään kanavoimaan tulojen luonteen vastaisesti joko ansio- tai
pääomatuloihin? Mikä on henkilöstön palkitsemislinjaus silloin, kun
palkitsemista ei haluta saattaa ansiotulojen piiriin, jos sellaista on
havaittavissa?
2.Mihin suuntaan on yritysten ja yrittäjien verosuunnittelu hakeutumassa?
3.Onko joitain nousevia kansainväliseen verotukseen liittyviä trendejä, joilla
pyritään vaikuttamaan Suomeen maksettavaan veronmäärään?
Kiitän Sinua jo etukäteen uhraamastasi ajastasi sekä vaivastasi. Vastaa suoraan
sähköpostiini.
Ystävällisin terveisin
Aslak Koivisto
aslak.koivisto@jklmlk.com
p. 040 7633 994
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Liite 2: Verotarkastaja Toivaisen vastaus 27.9.2012 (Sähköpostilähde: Toivanen,
T. 2012. VS: Kysymykset graduun. Hannu.T.Hautamaki@vero.fi 27.9.2012.)
Hei!
Esittämiisi kysymyksiin ei tiedossani ole tutkimuksiin tai laajempiin
kartoituksiin perustuvia tietoja. Verotarkastusten seurantatiedot eivät vastaa
suoraan näihin kysymyksiin. Vastaan subjektiivisella henkilökohtaisella
tuntumalla.
1.Onko havaittavissa jotain / joitain erityisiä trendejä siinä, miten tuloja
pyritään kanavoimaan tulojen luonteen vastaisesti joko ansio- tai
pääomatuloihin? Mikä on henkilöstön palkitsemislinjaus silloin, kun
palkitsemista ei haluta saattaa ansiotulojen piiriin, jos sellaista on
havaittavissa?
Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä verosuunnittelu keskittyy pääosin
yrityksen ja omistajan välisiin toimiin. Henkilöstön palkitsemiseen liittynee
harvoin järjestelyjä, joilla pyritään vaikuttamaan tulolajiin. Oman käsitykseni
mukaan erityyppiset vuokrausjärjestelyt ovat usein esillä verotarkastuksissa.
Selkeimmin tämä näkyy tilanteissa, joissa yrityksen omaisuutta on siirretty
omistajalle ja sen jälkeen omistaja vuokraa sitä yritykselle. Nämä tilanteissa
joudutaan tutkimaan sekä omaisuuden siirtojen käypiä arvoja että käyvän
markkinaehtoisen
vuokran
määrää.
Toinen tavoite voi olla yrityksen varallisuusaseman parantaminen ja sitä kautta
pääomatulojen kasvattaminen. Joissakin tilanteissa tämä tavoite houkuttelee
hankkimaan tosiasiassa osakkaiden käytössä olevaa omaisuutta yrityksen
nimiin.
Satunnaisesti olen nähnyt monimutkaisempia yritysjärjestelyjä, joissa
lopullinen tavoite näkyy toimenpidesarjan lopputuloksena. Esim. liiketoimintaa
harjoittavasta
yhtiöstä
saatetaan
siirtää
kiinteistö
keskinäisen
kiinteistöosakeyhtiön varallisuudeksi. Sen jälkeen keskinäisen kiinteistöyhtiön
osakas vuokraa hallitsemiaan tiloja liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle ja saa
pääomatuloja.
Joskus verosuunnittelun tavoitteena on ansiotulojen pilkkominen lähipiirille
siten, että kokonaisverorasitus jää pieneksi.
2.Mihin suuntaan on yritysten ja yrittäjien verosuunnittelu hakeutumassa?
En pysty näkemään selkeitä trendejä. Verosuunnittelun tavoitteet voivat olla
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hyvin yksilöllisiä monien tekijöiden yhteistuloksia. Esim. kansainvälistyminen,
yritysten sukupolvenvaihdokset ja yrityskauppoihin valmistautuminen tuovat
omia
näkökulmia
verosuunnitteluun.
Käyttöomaisuusosakkeiden
luovuttaminen
verovapaasti
on
yksi
merkittävimmistä
lainsäädäntömuutoksista,
mikä
on
vaikuttanut
verosuunnitteluun ja yritystoiminnan rakenteisiin. Näissä tilanteissa ei ole aina
selvää, missä kulkevat hyväksyttävän verosuunnittelun rajat. Tämä
suunnittelualue on nostanut uudelleen valokeilaan myös tulolähdekysymysten
arvioinnin
verotuksessa.
Harmaa talous ja sen toimintamallit ovat osa verotarkastuksen toimintakenttää.
Toimintamallit muuttuvat sitä mukaa kun verovalvonnan keinot tehostuvat.
Esimerkkinä voi mainita Viroon rekisteröityjen suomalaistaustaisten yritysten
suuren määrän. Kun yhteistyö ja verovalvonta Viron veroviranomaisten kanssa
on
tehostunut,
veron
välttämiskeinoja
etsitään
kauempaa.
3.Onko joitain nousevia kansainväliseen verotukseen liittyviä trendejä, joilla
pyritään
vaikuttamaan
Suomeen
maksettavaan
veronmäärään?
Julkisuudessa viime aikoina olleet tiedot omistus- ja rahoitusrakenteista, joilla
yrityksen voitto siirretään korkomenoina matalan verotuksen maihin, on ollut
jo vuosia esillä verotarkastuksissa. On oikeastaan hämmästyttävää, että asiasta
uutisoidaan
ikään
kuin
uutena
havaintona.
Saa nähdä, miten vireillä olevat lainmuutokset purevat tähän asiaan.
Sopimukset tunnettujen veroparatiisien kanssa antavat jonkin verran uusia
mahdollisuuksia tietojen saamiseen kansainvälisistä transaktioista. Toisaalta
veroparatiisien rooli globaalissa taloudessa on niin merkittävä ja syvälle
syöpynyt ilmiö, että sen kitkeminen taloudesta voi olla toiveajattelua.
Kansainvälisen siirtohinnoittelun valvonta on tehostumassa myös Suomessa.
Työ on tällä hetkellä keskitetty konserniverokeskukseen, mutta havaintojen
tekeminen koskee kaikkea verovalvontaa. On todennäköistä, että yritykset itse
kiinnittävät jatkossa entistä enemmän huomiota siirtohinnoitteluun ja sen
dokumentointiin.
Tässä

muutamia

Timo Toivanen

heti

mieleen

tulleita

kommentteja.

