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■ Tutkimus käsittelee osakaslainojen verotusta. Oikeusdogmaattisen tutkimuksen ja sii-

hen sisältyvän systematisoinnin lisäksi selvitetään, oliko vuoden 1998 tuloverolain osa-

kaslainoja koskevilla säännöksillä se vaikutus, joka niiltä haluttiin.

Osakeyhtiölain lähipiirilainan ja tuloverolain osakaslainan säännösten lähtökohdat ovat 

erilaiset. Vaikka lähipiirilainoista ei enää osakeyhtiölaissa ole erityissäännöksiä, niiden 

antamista rajoittaa edelleen velkojien suojajärjestelmä. Tuloverolain osakaslainojen vero-

tus lähtee tarkoituksesta estää varojen siirtyminen verottamatta tai liian pienin verokus-

tannuksin osakkaalle. Vero-oikeus ikään kuin suodattaa jo tapahtuneen yksityisoikeu-

dellisen oikeustoimen omien säännöksiensä lävitse ja tulokseksi tulee vero-oikeudellinen 

vaikutus. Kun kysymyksessä on osakaslaina, vero-oikeudellinen vaikutus voi olla TVL 

53a §:n, VML 29 §:n tai VML 28 §:n soveltaminen. Vero-oikeudellisessa tutkimuksessa 

ja ratkaisutoiminnassa joudutaan soveltamaan sekä yksityis- että vero-oikeuden säännök-

siä.

Tuloverolain 53a §:n mukaan luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa on osa-

keyhtiöstä verovuonna saadusta rahalainasta verovuoden päättyessä maksamatta oleva 

määrä, jos verovelvollinen, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai 

välillisesti vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön 

kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Jos osakaslaina on luettu verovelvollisen 

tuloksi TVL 53a §:n nojalla, verovelvollisella on oikeus TVL 54c §:n nojalla vähentää tu-

lonhankkimismenona pääomatuloistaan osakaslainasta takaisin maksamansa määrä, jos 

maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. 
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Osakaslainan verottaminen TVL 53a §:n mukaan lainan saajan tulona poikkeaa huomat-

tavasti tuloverojärjestelmästämme.

Tuloverolain 53a § ja TVL 54c § ovat melko selkeitä säännöksiä. Säännösten soveltami-

nen verovalvonnassa on suhteellisen ongelmatonta, jos asianomaiset ilmoitukset osakas-

lainoista on tehty. Tämä edellyttää kuitenkin, että osakaslainat on käsitelty kirjanpidossa 

ja tilinpäätöksessä oikein. Tilintarkastajan tulee valvoa velaksiannon lainmukaisuutta 

hyvän tilintarkastustavan mukaisena velvollisuutena. Tilintarkastuksessa lainasaami-

sen verotus tulee tarkistaa. Osakaslainat verotetaan ensisijaisesti TVL 53a §:n mukaan. 

Verotusmenettelylain 29 §:n peitellyn osingon säännös ja VML 28 § veron kiertämistä 

koskeva sääntely ovat toissijaisia soveltamismuotona, jos TVL 53a §:ää ei voida soveltaa. 

Verotusmenettelylain 29 § ja myös VML 28 § pysyvät taustalla turvaten osaltaan sitä, että 

TVL 53a §:n nojalla verotetaan vain todellisia rahalainoja.

Tuloverolain 53a §:n ja TVL 54c §:n säätämisellä on saavutettu sille asetetut tavoitteet 

melko hyvin. Osakaslainaproblematiikka juontui verokustannuksista, joita syntyi osak-

kaiden nostaessa varoja omistamastaan yhtiöstä. Ennen TVL 53a §:n säätämistä osakas-

lainoja nostettiin yhtiöstä verosuunnittelumielessä voitonjakomuotona ja osakas sai varoja 

yhtiöstään käyttöönsä ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Osakeyhtiöstä nostettuihin yksityisottoihin TVL 53a § säätäminen ei ole vaikuttanut 

odotetulla tavalla. Osakeyhtiön kassasta nostetaan edelleen tilikauden aikana yksityisot-

toja ja tilinpäätöksessä ne kirjataan osakaslainoiksi. Tilinpäätökseen merkityt osakaslai-

nat ilmoitetaan verotettavaksi vuosi-ilmoituksella ja verohallinnon lomakkeella 13. Näin 

yksityisotot tulevat verotetuksi TVL 53a §:n mukaisina osakaslainoina. Osakaslainoja 

ei jätetä verottamatta sillä perusteella, että ne ovat osakeyhtiölain vastaisia. Sen sijaan 

taloudellisessa kriisitilanteessa nostetut osakeyhtiölain vastaiset lähipiirilainat saattavat 

täyttää velallisen rikoksen tunnusmerkit.

Avainsanat:

osakaslaina, lähipiirilaina, pääomatulo, pääomatuloista tehtävä vähennys,  

peitelty osinko, veron kiertäminen, osakeyhtiölain vastaisuus
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Summary

The taxation of shareholder loans

■ According to the Income Tax Act 53a §1 a money loan outstanding at the end of the tax 

year, if the loan has been given by a company to an individual during the tax year, and if 

an individual, members of his family or they together directly or indirectly control at least 

10 per cent of the shares or the voting right of the company, is considered an investment 

income of a taxpayer. On the other hand, according to the Income Tax Act 54c § a tax-

payer has the right to deduct incurred acquiring and maintaining investment income as 

an expense the amount which has been considered to be investment income in the form 

of a shareholder loan and which has been paid back no later than on the fifth tax year 

after the year the loan was taken out. A loan to be considered income to a taxpayer and a 

repayment of a loan is deductible to him, is an exception to our income tax system. 

Before the Income Tax Act 53a § only a too low or unpaid interest was taxed as a dis-

guised distribution according to the Taxation proceedings Act 29 §. Before the year 1998 

shareholders used money loans as a way of distribution of profits. They drew dividend 

only to the amount which was considered investment income and after that they drew 

money loans. Often money loans were growing too big.

According to the former Company Act 12 chapter 7 § a limited liability company can give 

a money loan to a shareholder only within profits which can be distributed and depositing 

a protective security. The provision contained in this section is very long and complicated. 

The government bill to the new Company Law2 does not contain any provisions of money 

loans.

1 Income Tax Act 53a § and 54c §, 26.6.1988/475.
2 The Government Bill 109/2005
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The Income Tax Act 53a § and 54c § are rather clear legal provisions and they do not 

cause much difficulties in ordinary assessment, if the duty to declare has been fulfilled. 

The money loan has to be entered into the bookkeeping and in the final accounts and the 

audit of the accounts to be done. 

The Income Tax Act 53a § has not affected the private takings from limited liability com-

panies. They are against the Companies Act. One can take salary, dividends or money 

loans from the limited liability company. 

The taxation reform in 2005 changed the taxation of dividends. Dividends received from 

unlisted companies are largely tax exempt. Therefore shareholders have less or no invest-

ment income and not so much investment incomes to deduct repayments of their share-

holder loans. Propably after years 2005–2009 shareholder loans will be less common. 

During 2005–2009 a shareholder can deduct the repayment of his shareholder loans from 

the earned income as a tax credit for capital loss without limits according to Income Tax 

Act 131 §.

In the first place money loans are taxed according to the Income Tax Act 53a §. Loans, 

which are taken before 3.4.1998 or if the shareholder or his family does not own 10 % of 

shares or voting right or if the money loan is paid back within the same year, Taxation 

proceedings Act 29 § shall apply. The whole shareholder loan can be taxed as disguised 

distribution, if the loan is against the Companies Act and the company does not levy tax 

according to the Companies Act 12 chapter 8 § or the shareholder is lacking a repayment 

purpose or if the company has a too big cash account.

A shareholder loan can be taxed also as tax evasion according to the Taxation proceedings  

Act 28 §. If a shareholder loan is given to a person, who gives a loan to a shareholder, 

who himself, members of his family or they together directly or indirectly control at 

least 10 per cent of the shares or the voting right of the company, a loan is considered a 
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shareholders loan. The Taxation proceedings Act 28 § is applied if a shareholder takes a 

loan from his limited liability company and pays it back during the same year and takes a 

shareholder loan from the company again next year. The shareholder loan is taxed, when 

the first loan is taken. 

If the private entrepreneur forms t a limited liability company, shareholder loans are pos-

sible, when the limited company is registered in the Trade Register. A partnership may 

have positive or negative own capital. When the partnership has changed to the limited 

liability company, the positive own capital does not cause problems. If the own capital 

is negative, there are some problems, but it is possible to change the partnership to the 

limited liability company. One can invest money to the partnership to get the own capital 

positive. If this is not possible, the negative own capital can be considered a claim from a 

shareholder, former partner. So it is like a shareholder loan.

If a shareholder gets a loan from his limited liability company against the Companies 

Act 12 chapter 7 § or if profits to be distributed are decreased so much, that a shareholder 

should not be given money loans anymore, the duty of shareholders is to pay a shareholder 

loan back.

The Swedish Companies Act is rather similar to ours was not amended 1.1.2006. The 

taxation of a shareholder loan in Sweden does not resemble the regulation in our Income 

Tax Act 53a §. The new Companies Act includes no provisions about shareholder loans.
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Osakaslainojen verotus 

1. Johdanto

1.1.  Tutkimusaihe ja sen rajaus

Osakeyhtiön antaessa velkaa omistajilleen velaksiantoa kutsutaan verotuksessa tietyin 

edellytyksin osakaslainaksi ja yhtiöoikeudessa lähipiirilainaksi. Tuloverolain 53a §:n 

mukaan luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa on osakeyhtiöstä saadusta raha-

lainasta verovuoden lopussa maksamatta oleva määrä. Lisäksi edellytetään, että verovel-

vollinen tai hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti 

vä hintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien 

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tuloverolain 54c §:n mukaan verovelvollisella on 

oikeus vähentää tulonhankkimismenona pääomatuloistaan TVL 53a §:n nojalla tuloksi 

luetusta osakalainasta takaisin maksamansa määrä, jos takaisinmaksu on tapahtunut vii-

den vuoden kuluessa lainan nostamisesta. 

Osakaslainojen verotus muuttui vuonna 1998, jolloin säädettiin TVL 53a § ja 54c §. En-

nen vuotta 1998 osakaslainan korkoetu verotettiin VML 29 §:n mukaan peiteltynä osin-

gonjakona, jos osakeyhtiöstä nostetusta lainasta oli peritty käypää korkoa olennaisesti 

alempi korko. Ennen TVL 53a §:n säätämistä osakaslainan nostaminen omasta yhtiöstä oli 

sen edullisen verokohtelun vuoksi hyvin yleistä, osakaslainan nosto oli voitonjako muoto. 

Tuolloin oli voimassa EOYL 12 luvun 7 §, jonka mukaan lähipiirilainaa voi nos taa vain 

voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Koko osakaslainan pääomaa ei kuitenkaan vero-

tettu peiteltynä osinkona, jos rahalainaa oli nostettu enemmän kuin voitonja kokelpoiset 

varat olisivat sallineet. Tuloverolain 53a §:n säätämisellä haluttiin hillitä osakaslainojen 

nostamista. Lain tarkoitus oli rajoittaa varojen verotonta jakamista niin, että yhtiön varat 

tosiasiallisesti olisivat verovapaasti velkasuhteen varjolla omistajien käytössä. 
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Vuoden 2005 verouudistuksessa muuttunut osinkoverojärjestelmä vaikuttaa osakaslai-

naverotukseen välillisesti.1 Verosuunnittelusta osakaslainojen suhteen tuli monimut kai-

sempaa. Uudistuksen jälkeen osakaslaina verotetaan edelleen TVL 53a §:n mukaan 

tie tyin edellytyksin saajansa pääomatulona ja osakaslainan lyhennykset saa TVL 54c 

§:n mukaan vähentää tulonhankkimisvähennyksenä pääomatuloista. Uuden osinkoverojär-

jestelmän takia verovelvollisella ei kuitenkaan ole pääomatulona verotettavaa osinkotu loa 

tai se vähenee huomattavasti. 

Jo vuoden 1981 osakeyhtiölain uudistuksessa säädettiin EOYL 12 luvun 7 §:n lähipiiri-

lainoja koskevat rajoitukset. Tuloverolain 53a §:n mukaan luonnollisen henkilön pää-

omatulona verotettava osakaslaina oli yleensä aina osakeyhtiöstä nostettu EOYL 12 lu vun 

7 §:n mukainen lähipiirilaina. Uudessa osakeyhtiölaissa, joka tuli voimaan 1.9.2006, ei 

ole lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä. Rajoituksilla EOYL 12 lu vun 7 §:ssä py-

rittiin turvaamaan yhtiön sidotun oman pääoman koskemattomuus, osak keenomistajien 

yhdenvertaisuus ja estämään yhtiön omaisuuden väärinkäyttö. Erityis säännösten puuttu-

essa lähipiirilainojen laillisuuden arviointi tehdään osakeyhtiölain yleisten periaatteiden 

perusteella. Se, onko rahalaina osakeyhtiölain vastainen, ratkais taan erityisesti OYL 13 

luvun varojen jakamista koskevien säännösten perusteella.

Osakaslainojen verotusta ja lähipiirilainoja koskevia säännöksiä tutkitaan lähinnä vuo desta 

1995 lähtien. Tuloverolain 53a § ja 54c § säädettiin vuonna 1998. Tässä työssä tut kitaan 

velaksiantoa, jossa osakeyhtiö antaa rahalainan luonnolliselle henkilölle, osak kaalleen 

tai tämän perheenjäsenelle. Rahalainalla tarkoitetaan kaikkia saamisia lukuun ottamatta 

tavanomaisin maksuajoin suoritettavia asiakassaamisia. Vanhan osakeyhtiö lain edellyt-

tämää EOYL 12 luvun 7 §:ssä mainittua turvaavaa vakuutta ei käsitellä. Osa keyhtiölain 

yhteydessä käytetään edelleen lähipiirilainakäsitettä, vaikka uudessa osa keyhtiölaissa ei 

ole niitä koskevia erityissäännöksiä. 

Tämä tutkimus keskittyy harvainosakeyhtiöihin. Harvainosakeyhtiö on osakeyhtiö, jon-

ka omistaa yksi osakkeenomistaja tai korkeintaan muutama osakkeenomistaja. Jälkim-

mäisessä tapauksessa on yleensä kysymys perheyhtiöstä. Osakaslainoja esiintyy eniten 

osakeyhtiössä, jonka omistaa pieni osakkeenomistajajoukko. Useimmiten osakaslainaa 

1  TVL 33a § – 33d §, 30.7.2004/716.
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nostetaan ns. yhden miehen osakeyhtiöistä, joita jatkossa kutsutaan yhdenyhtiöksi. Tut-

kimuksen kohteena eivät ole laajan omistuspohjan omaavat osakeyhtiöt eivätkä siten 

myöskään konsernit eivätkä niiden väliset lainasuhteet. 

Uuden osakeyhtiölain 19 luvun 4 §:ssä on säännös yksityisen osakeyhtiön muuttamises ta 

toiseen yritysmuotoon. Sen mukaan yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa osuuskun-

naksi, avoimeksi tai kommandiittiyhtiöksi tai se voi jatkaa toimintaansa yksityisenä elin-

keinonharjoittajana. Verotusta koskevia säännöksiä näistä yhtiömuodon muutoksista ei 

vielä ole. Tässä työssä ei käsitellä osakaslainoja, kun yksityinen osakeyhtiö muuttuu toi-

seen yritysmuotoon.

Tämä työ ei sisällä varsinaista oikeusvertailua. Osakeyhtiölain lähipiirilainojen säänte-

lyä käsitellään suppeasti Norjan, Tanskan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen osalta, mutta 

Ruotsin osalta tarkemmin Ruotsin osakeyhtiölain mukaan, kuten myöskin osakaslainojen 

verotusta Ruotsissa.

1.2.  Tutkimuksen lähestymistapa ja keskeiset kysymykset

Oikeudellisen tutkimuksen lähestymistavat voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: oikeus-

dogmatiikka, oikeussosiologia, oikeushistoria, vertaileva oikeustiede, oikeuspolitiikka 

ja oikeusteoria. Oikeusdogmatiikassa eli lainopissa on kysymys oikeusnormien sisäl-

lön selvittämisessä ja niiden systematisoinnista. Oikeussäännösten systematisointi aut-

taa oikeusjärjestykseen perehtyvää löytämään etsimänsä säännökset ja hahmottamaan 

kokonaiskuvaa oikeudellisista järjestelyistä.2 Oikeussosiologia tutkii lähinnä oikeuselä-

män ja oikeudellisten toimijoiden säännönmukaisuuksia käyttäen hyväkseen lähinnä ko-

kemusperäistä metodia tiedonhankinnassaan. Oikeussosiologian ehkä tärkein tehtävä on 

tarkastella oikeuden ja muun yhteiskunnan välisiä vuorovaikutussuhteista ei-normatiivi-

sesta viitekehyksestä käsin.3 Oikeushistoria tutkii oikeusnormien ja -sääntöjen kehitystä. 

Vertaileva oikeustiede tutkii ulkomaisia ja kotimaisia oikeussääntöjä vertaillen niitä kes-

kenään. Oikeuspolitiikka, de lege ferenda -näkökulma, tutkii oikeudellisten ilmiöiden 

takana olevia poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Oikeuspoliittisen tutkimuksen kes-

2  Ks. Aarnio 1989, s. 288.
3  Ks. Husa 1995, s. 144.
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keinen kysymys on, miten lainsäädännön tavoitteet pitäisi asettaa ja mitä keinoja tulisi 

valita näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.4 Oikeusteoreettisessa tutkimuksessa rakennetaan 

teoriaa oikeusnormien synnystä, luonteesta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä oi-

keudellisesta ratkaisutoiminnasta.5

Tutkimuksessa keskeisinä tavoitteena on saada vastaus kysymyksiin:

 • Miten osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöstä nostetun rahalainan  

 verotus tapahtuu voimassa olevan oikeuden mukaan?

 – Mikä on TVL 53a §:n ja 54c §:n sisältö ja miten niitä sovelletaan?

 – Milloin osakaslaina verotetaan VML 29 §:n peitellyn osingon tai 

  VML 28 §:n veron kiertämistä koskevan sääntelyn mukaan?

Vastauksen antaminen näihin kysymyksiin edellyttää yksityisoikeuteen kuuluvan osa-

keyhtiölain lähipiirilainasäännösten selvittämistä. Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole lähi-

piirilainoja koskevia erityissäännöksiä. Osakeyhtiölain lähipiirilainan ja tuloverolain mu-

kaisen osakaslainan lähtökohdat ovat erilaiset. Lähipiirilaina pitää ottaa huomioon myös 

kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa. 

Vastaus pyritään antamaan edellisten lisäksi myös seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä merkitys on sillä, että osakaslaina on osakeyhtiölain vastainen?

 • Vaikuttivatko osakaslainasäännökset hillitsevästi osakaslainojen nostamiseen?

 

Tässä tutkimuksessa oikeusdogmaattisen tutkimuksen ja siihen sisältyvän systematisoin-

nin lisäksi pyritään siis selvittämään, saavutettiinko vuoden 1998 tuloverolain uusilla 

osakaslai nasäännöksillä haluttu lopputulos. Teoreettisena kysymyksenä on tutkimus yk-

sityisoikeuden ja vero-oikeuden suhteesta ja osakaslaina tulokäsitteen näkökulmasta. Tut-

kimuksessa käsitellään lähinnä osakaslainojen verotuksen historiaa vuodesta 1995. Oi-

keushistoriallisen osuuden tarkoituksena on valottaa osakaslainasäännösten taustaa. Ve-

ropoliittisena kannanottona pyritään lausumaan, mihin suuntaan osakaslaina säännöksiä 

tulisi muuttaa tai tulisiko niitä muuttaa vai onko voimassa oleva sääntely tar peeksi tar-

koituksenmukainen. 

4  Ks. Husa 1995, s. 144–145.
5  Ks. Räbinä 2001, s. 12–13.
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1.3.  Tutkimusaineisto

Tärkein oikeuslähde oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa on voimassa oleva oikeus. 

Lainsäädäntö on sitovaa oikeutta ja sillä on etusija muihin oikeuslähteisiin verrattuna. 

Keskeiset osakaslainoja koskevat säännökset ovat TVL 53a § osakaslainan verottamista 

koskeva säännös ja TVL 54c § osakaslainan takaisinmaksua koskeva säännös. Tulove-

rolain 33b §:ssä säädetään osakaslainan vähentämisestä matemaattisesta arvosta ennen 

osinkotulon jakamista pääoma- ja ansiotulo-osuuteen.6 Verotusmenettelylain osalta kes-

keistä on VML 29 § peiteltyä osinkoa koskeva sääntely. Myös VML 28 §:n veron kiertä-

mistä koskeva sääntely tulee sovellettavaksi tietyissä tapauksissa. 

Lähipiirilainoja koskeva säännös oli EOYL 12 luvun 7 §. Uudessa 1.9.2006 voimaan tul-

lessa osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä. Rahalainoi hin so-

velletaan OYL 1 luvun periaatteita ja OYL 13 luvun varojen jakamista koskevia säännök-

siä. Jos osakaslaina on osakeyhtiölain vastainen, tulee esille myös RL 39 §. Täs sä työssä 

tulevat esille myös keskeiset kirjanpito- ja tilintarkastuslain rahalainaa koske vat säännök-

set. Osakeyhtiölain luvussa 22 käsitellään vahingonkorvauksia koskevaa sääntelyä. 

Lainvalmisteluaineistot ovat muiden oikeuslähteiden paitsi lain ja maantavan edellä. 

Kirjallisuudessa oikeuslähteiksi luokitellaan yleensä myös lainvalmisteluaineisto tai sää-

dösten esityöt. Varsinaisessa mielessä nämä eivät ole oikeuslähteitä. Lainvalmistelutöil lä 

ei ole ehdotonta sitovuutta, ja ne ovat siten heikosti velvoittavia oikeuslähteitä. Lainval-

misteluaineisto on informaatiolähde, joka antaa tietoa lainsäätäjän tarkoituksesta.7 Yleis-

perustelut antavat valaistusta niistä perusteista ja olosuhteista, jotka ovat asianomaiseen 

lainsäädäntöhankkeeseen johtaneet ja yksityiskohtaiset perustelut taas antavat tietoa 

lainsäätäjän pyrkimyksistä sekä lain ja sen säännösten tarkoituksesta.8 Hallituksen esitys 

tuloverolain muuttamiseksi on osakaslainaa koskevan TVL 53a § ja TVL 54c §:n tulkit-

semisessa erittäin hyvä tiedon lähde.9 Hallituksen esitys tuloverolain muuttamiseksi on 

hyvä informaation lähde myös siksi, että eduskuntakäsittelyssä ei hallituksen esi tykseen 

osakaslainasääntelyn osalta tehty muutoksia. Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiö-

lainsäädännöksi on ollut pääasiallinen lähde käsiteltäessä uutta osakeyhtiölakia.10 Halli-

6  Ennen vuotta 2005 TVL 42 §.
7  Ks. Laakso 1990, s. 111–112.
8  Ks. Laakso 1990, s. 115.
9  HE 28/1998.
10  HE 109/2005.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 6

tuksen esitysten lisäksi tiedon lähteinä on käytetty valtiovarainvaliokunnan mietintöä ja 

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita. Vuoden 2005 verouudistuksesta osakaslai-

nojen takaisinmaksun osalta löytyy perusteluja ainoastaan valtiovarainvaliokunnan mie-

tinnöstä.11

Ylimpien tuomioistuinten ratkaisut eivät näyttele suurtakaan osaa, kun kysymyksessä 

ovat osakaslainat. Finlex löytää hakusanalla ”osakaslaina” 19 korkeimman hallinto-oi-

keuden ratkaisua, joista vain yksi on annettu TVL 53a §:n ollessa voimassa. Päätös kos-

kee TVL 42 § 4 momentin osakaslainan vähentämistä matemaattisesta arvosta ennen 

osingon jakamista pääoma- ja ansiotulo-osuudeksi.12 Muut ratkaisut ovat vuonna 1995 tai 

aiemmin tehtyjä ja kolmea ratkaisua lukuun ottamatta koskevat osakaslainan verot tamista 

peiteltynä osinkona. Jos haetaan Finlexistä hakusanalla ”lähipiirilaina” korkeim man oi-

keuden päätöksiä, haku ei löydä yhtään päätöstä. Hakusanalla ”osa kaslaina” Finlex löy-

tää kuusi korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä. Ne kos kevat osakeyhtiölain vastaisia 

rahalainoja, tilintarkastajan vastuuta ja velallisen epäre hellisyyttä. Rikoslain velallisen 

epärehellisyyden tunnusmerkistöä käsitellään osakaslai nojen yhteydessä nimenomaan 

korkeimman oikeuden päätösten valossa. Oikeuskäytäntö ei ole muodollisessa mieles-

sä sitova oikeuslähde. Ei löydy normia, joka velvoittaisi esim. verotuksen toimittajan tai 

tuomarin noudattamaan korkeimman hallinto-oikeuden tai korkeimman oikeuden preju-

dikaattia – ts. legalistista sitovuusperiaatetta ei ole. Vaikkei sitovuus ole normatiivista, se 

voi kuitenkin olla tosiasiallista.13 

Muuna lähdemateriaalina on käytetty hyväksi oikeuskirjallisuutta, Verohallituksen ohjei-

ta ja kirjanpitolautakunnan lausuntoja. Näillä on ns. heikko velvoittavuus eli ne eivät 

ole oikeudellisesti sitovia lähteitä.14 Oikeuskirjallisuudessa ei juurikaan ole käsitelty 

osakas lainoja. Verohallituksen julkaisema Henkilöverotuksen käsikirja on ollut hyvä 

tiedon lähde. Seppo Penttilän teoksessa Yrityksen omistajan tuloverotus, Matti Kukkosen 

teok sessa Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus ja Kari S. Tikan ja Olli Nykä-

sen jat kuvatäydenteisessä teoksessa Yritysverotus II käsitellään osakaslainojen verotus-

ta. Osakeyhtiölakia, joka oli voimassa ennen 1.9.2006, koskevaa kirjallisuutta on melko 

runsaasti, mutta lähipiirilainoja ei niissä yleensä käsitellä kuin yleisellä tasolla. Gerhard 

11  VaVM 12/2004. 
12  TVL 42 § 4 momentti on vuodesta 2005 lähtien TVL 33b §:n 4 momentti.
13  Ks. Myrsky 2002, s. 37.
14  Ks. Laakso 1990, s. 67.
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af Schultenin Osakeyhtiölain kommentaarit I ja II käsittelevät kuitenkin melko seikkape-

räisesti vanhan osakeyhtiölain lähipiirilainaa koskevaa sääntelyä. Manne Airaksisen ja 

Jyrki Jauhiaisen Osakeyhtiölaki ja Suomen yhtiöoikeus -kirjoja on käytetty erityisesti 

osakeyhtiölain periaatteista ja vahingonkorvauksista kirjoittaessa. Myös Pauli Kosken 

ja Matti J. Sillanpään jatkuvatäydenteinen Yhtiöoikeus on ollut hyvä lähde. Uutta osa-

keyhtiölakia käsittelevät teokset ilmestyvät vasta loppuvuonna 2006.

Verohallituksen yhtenäistämisohjeet sisältävät ohjeita osakaslainojen takaisinmaksusta.15 

Lisäksi esimerkiksi Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin16 sisältää Vero-

hallituksen ohjeiksi verrattavia kannanottoja osakaslainoista. Kirjanpitolautakun nan lau-

suntoja osakaslainoista on tuotu esille kirjanpitoa käsittelevässä osassa. Sen lausunnois-

ta käsitellään Kassakirjanpito ja osakaslainat ja Osakeyhtiölainvastaisten ra hannostojen 

käsittelystä tilinpäätöksessä, joita on kaksi kappaletta.17 Kaikkein eniten kirjoituksia 

osakaslainoista varsinkin vuoden 1998 tienoolla on ollut Tilintarkastus, Ti lisanomat ja 

Verotus -lehdissä. Osakaslainojen vero tuksesta löytyy vähän kirjallisuutta. Siitä johtuen 

työssä on hyödynnetty Tilinpäätös- ja verotuspäivien esityksiä sekä Vero hallituksen kou-

lutusmateriaalia.

1.4.  Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakaantuu seitsemään päälukuun. Johdantoon kuuluu tutkimusaihe ja sen raja-

ukset, kuten myös tutkimuksen lähestymistapa ja keskeiset kysymykset, tutkimusaineisto 

sekä tutkimuksen rakenteen selvittäminen. Toisessa luvussa käsitellään yksityisoikeuden 

lähipiirilainan ja vero-oikeuden osakaslainan suhdetta. Yksityisoikeuden ja julkisoikeu-

den jaottelun jälkeen tutkitaan yksityisoikeuden käsitteitä vero-oikeudessa, ja sen jälkeen 

käsitellään yksityisoikeuden ja vero-oikeuden riippuvuussuhdetta. Luvun vii meisenä ai-

heena on yksityisoikeuden lähipiirilainan ja vero-oikeuden osakaslainan suh de. 

15  Verohallituksen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2005 toimitettavaa verotusta varten Dnro 1572/32/2005.
16  Verohallituksen kannanotot ovat ns. asiantuntijarenkaan vastauksia sille esitettyihin kysymyksiin.

Asiantuntijarenkaassa on jäseniä eri verovirastoista. Sen toiminnan taustalla on ajatus verotuksessa  

tehtävien ratkaisujen yhtenäisyydestä ja verotustyön rationalisoinnista. Kysymykset  tulevat verohallinnon 

työntekijöiltä ja tärkeimmät asiantuntijarenkaan vastaukset julkaistaan Verohallituksen kannanottoina 

vero.fi  -sivuilla.
17  KILA 1991/1136, 7.1.1991, KILA 2005/1749, 21.6.2005, KILA 2005/1762, 1.11.2005.
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Kolmannessa luvussa tuodaan esille osakaslainojen verotus ja lähipiirilainoja koskeva 

sääntely vuosina 1995–1997. Sen jälkeen käsitellään vuonna 1998 tapahtunut tulove rolain 

osakaslainoja koskeva sääntely ja viimeisenä vuoden 2005 verouudis tuksen vaikutus osa-

kaslainojen verotukseen sekä uusi osakeyhtiölaki.

Neljännessä luvussa käsitellään lähipiirilainaa yksityisoikeudessa alkaen OYL 1 luvun 

periaatteista. Niiden jälkeen valotetaan uuden osakeyhtiölain lähipiirilai naa koskevien 

säännösten muuttumista. Ennen kuin yksityiskohtaisesti tarkastellaan, miten uutta osake-

yhtiölakia sovelletaan lähipiirilainojen nostamiseen, käsitellään EOYL 12 luvun 7 §. Sen 

jälkeen käsitellään osakeyhtiölain vahingonkorvausta koskevat sään nökset, jotka tehos-

tavat oikeussuojaa lähipiiritransaktioiden osalta ja toimivat vastapai nona yksityiskohtai-

sen lähipiirilainasääntelyn keventämiselle. Osakeyhtiölain vastaiset lähipiirilainat voivat 

johtaa velallisen epärehellisyys -rikoksen tunnusmerkistön täytty miseen, jota käsitellään 

korkeimman oikeuden tapausten valossa. Lähipiirilainasääntely tuodaan esille tarkem-

min vain Ruotsin lainsäädännössä, ylimalkaisesti Tanskan, Norjan, Ranskan, Iso-Britan-

nian ja Yhdysvaltojen osalta.

Osakeyhtiölaki edellyttää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimista sekä tilintarkastuksen 

suorittamista. Neljännessä luvussa lähipiirilainaa käsitellään myös kirjanpitoa ja tilinpää-

töstä koskevan kirjanpitolain sääntelyn puitteissa. Osakeyhtiölain vastaiset lähipiiri lainat 

kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä käsitellään kirjanpitolautakunnan lausuntojen va lossa. 

Viimeisenä tarkastellaan, miten rahalaina on otettava huomioon tilintarkastuksessa ja mi-

ten tilintarkastuksessa suhtaudutaan lähipiirilainoihin.

Viidennessä, keskeisimmässä luvussa tutkitaan osakaslainojen verotusta tulovero- ja 

verotus menettelylain näkökulmasta. Luvun ensimmäinen aihe on osakaslainojen veron-

alaisuus tulokäsitteen näkökulmasta. Seuraavaksi käsitellään TVL 53a §:n osakaslainan 

verotta mista pääomatulona ja TVL 54c §:n osakaslainan takaisinmaksun vähentämistä 

pääoma tuloista. Osakaslainojen dokumentointi ja ilmoittamisvelvollisuus ve rotukseen 

ovat huomionarvoisia asioita. Osakaslainan käyttäminen verosuunnittelussa on menettä-

nyt merkitystään koko ajan, joten aihe on käsitelty melko lyhyesti. Osakaslai nan maksa-

maton korko, alikorko tai koko lainan pääoma voidaan verottaa verotusme nettelylain mu-
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kaan peiteltynä osinkona TVL 53a §:n soveltamisen sijaan. Myös verotusmenettelylain 

veron kiertämistä koskeva sääntely voi tulla kysymykseen osakaslainojen verotuksessa. 

Luvussa kuusi käsitellään osakaslainan merkitystä yritysmuodon muutoksissa ja osakeyh-

tiön toiminnan loppuessa. Osakaslainat on otettava huomioon muutettaessa liike, ammat-

ti tai henkilöyhtiö osakeyhtiöksi. Lisäksi yhtiön toiminnan loppuessa ja kon kurssissa osa-

kaslainoilla on oma merkityksensä. Luku seitsemän käsittää kokoavia pää telmiä – ensiksi 

käsitellään osakaslainojen verotusta pääomatulona ja sen jälkeen osakas lainaverotuksen 

kehittämistä.
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2.  Yksityisoikeuden ja vero-oikeuden suhteesta

2.1.  Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden jaottelusta

Oikeusjärjestelmää on perinteisesti rakennettu yksityisoikeuden ja julkisoikeuden erotte-

lun varaan. Näiden eroista on käyty vilkasta keskustelua eikä yksimielisyyttä ole saa-

vutettu.18 Jako yksityis- ja julkisoikeuteen muodostaa kaksi erilaista oikeudenalaa, jotka 

rakenteel taan ja lähtökohdiltaan selvästi poikkeavat toisistaan. Yksityisoikeus sääntelee 

yk sityisten henkilöiden välisiä suhteita, joille on tyypillistä, että yksilö voi vapaasti omas-

ta tahdostaan tehdä oikeustoimia ja yksilöt voivat järjestää suhteensa keskenään haluamal-

laan tavalla. Yksilöillä on vapaus ja oikeus ajaa omia asioitaan, ottaa riskejä ja käyttää 

hyväkseen epävarmuutta. Sopimusvapaus, vapaa kilpailu, yksityisomistus, elinkeinova-

paus, perintöoikeus ja yhdistymisvapaus kuvastavat yksityisoikeutta. Yksityisoikeudelli-

sia oikeussuhteita koskevat asiat ja varsinaiset rikosasiat käsitellään yleisissä tuomiois-

tuimissa ja ylimpänä oikeusasteena on korkein oikeus. Yksityisoikeudelliset säännökset 

ryhmitellään yleiseen ja erityiseen yksityisoikeuteen. Perhe-, jäämis tö- ja varallisuusoi-

keus kuuluvat yleiseen yksityisoikeuteen eli siviilioikeuteen, kauppa- ja talousoikeus ovat 

erityistä yksityisoikeutta.

Julkisoikeus sääntelee joko julkisyhteisöjen keskinäisiä suhteita, niiden toimintaa ja or-

ganisaatiota tai julkisyhteisön suhdetta yksityisiin. Keskeistä on, että julkinen valta voi 

yksipuolisesti velvoittaa kansalaisen ja muun oikeussubjektin sekä puuttua yksipuo lisesti 

näiden oikeusasemaan. Puuttuminen yksilön asemaan ei ole mahdollista il man julkisoi-

keudellista sääntelyä. Julkisoikeuden alalla edistetään yleisten etujen mu kaisia ratkaisuja 

ja hallinnon tavoitteita, minkä lisäksi kansalaisia suojataan silloin, kun yksityisoikeuden 

alan sääntely tuottaa ratkaisuja, joissa omien etujen ajaminen ylittää tietyn kynnyksen19. 

Yksilöiden suojaamista tarvitaan esimerkiksi sen takia, että oikeus suhteen osapuolet ovat 

epätasa-arvoisia ja siten suojataan heikompaa osapuolta. Julki soikeudelliset oikeussuh-

teet, velvollisuudet ja intressiristiriitojen käsittely tapahtuu hal linto-oikeudellisissa lain-

käyttöelimissä ja ylimpänä oikeusasteena on korkein hallinto-oikeus.

18  Ks. Tuori 2000, s. 7.
19  Hemmo – Kaisti 2000, s. 9.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 11

Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden raja on yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen kehityk-

sessä hämärtynyt20. Perusoikeuksia on alettu tarkastella eräänlaisina yhteiskunnan perus-

arvoina, joiden tulisi vaikuttaa paitsi julkisen vallan elinten ja yksityisten välisissä, myös 

yksityisten keskinäisissä suhteissa. Talouselämän yksityisoikeudelliset suhteet ovat saa-

neet julkisoikeudellista vaikutusta, kun valtio pyrkii turvaamaan sellaisia intressejä, joita 

markkinamekanismi ei ota huomioon. Tällaisia interventiolainsäädäntöä on säädetty ku-

luttajansuojelun, työsuojelun ja ympäristönsuojelun alalla.21 Myös yksityistämiskehitys 

on muuttanut julkista hallintoa voimakkaasti.

2.2.  Yksityisoikeuden käsitteet ja vero-oikeus

Olennaisen tärkeänä vero-oikeudellisten normien tulkinnan yhteydessä pidetään vero-

oikeu dellisissa normeissa esiintyvien yksityisoikeudellisten käsitteiden merkityssisällön 

mää rittämistä22. Esimerkkinä voidaan mainita veron kiertäminen.23 Veron kiertämistä 

kos kevan VML 28 §:n soveltaminen vaatii eri veronormien ja faktojen tulkinnassa kiinnit-

tämään huomiota oikeussuhteiden tosiasialliseen sisältöön eikä vain muotoon. Vero-oi-

keudessa voidaan Klamin mukaan oikeustoimille ja -suhteille antaa niiden juridi sesta 

muodosta riippumatta sellainen vero-oikeudellinen oikeusvaikutus, joka vastaa nii den 

todellista taloudellista sisältöä.24 Veronkiertämistä koskevan säännöksen tarkoituk sena 

on luonnollisesti verotuksen kiertämisen estäminen. Sopimussuhteissa on tarkoituksena 

verojen minimoiminen puolin ja toi sin.  VML 28 §:n tarkoitus ei kuitenkaan ole vero jen 

maksimoiminen, vaikka joskus verojen minimoiminen johtaa ristiriitaan yhteis kunnan 

intressien kanssa.25

Teoreettisesti  voitaisiin sanoa, että valtiovalta osallistuu sopimusten säätelyyn ikään kuin 

kahdessa eri ominaisuudessa: yhtäältä säätelemällä sopimussuhteita ja ratkai semalla niissä 

esiintyviä konfl ikteja, toisaalta ”verottajana” määrittämällä sopimussuh teessa esiintyvän 

käyttäytymisen vero-oikeudellisia oikeusvaikutuksia26. Tämä valtioval lan kaksijakoisuus 

20  Tuori 2000, s. 11.
21  Ks. Tuori 2000, s. 11.
22  Klami 1980, s. 63.
23  VML 28 § (18.12.1995/1558). Sanaparia veron kiertäminen ei ole laissa sanottu, se on päätelty säännöksen 

sanamuodosta.
24  Ks. Klami 1980, s. 63.
25  Ks. Klami 1980, s. 63.
26  Klami 1980, s. 64.
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ulottuu lainvalmisteluun ja lain soveltamiseen. Käsiterealismi on edellisen ajattelutavan 

taustana. Aarne Rekola, Suomen vero-oikeuden perustaja27, oli saanut koulutuksensa kä-

sitelainopillisen tradition piirissä ja hänen toiminnassaan oli keskeinen merkitys käsite-

lainopillisella paradigmalla.28 Käsiterealismin käsitteillä on yhteinen perusydin, käsitteen 

olemus, vaikka käsitteitä käytetään eri yhteyksissä, eri oi keusjärjestyksissä tai saman oi-

keusjärjestyksen eri normistoissa. Käsitelainopin mukaan käsitteiden käyttäminen ei ole 

sopimuksenvaraista tai mielivaltaista, vaan se perustuu normien ohella tiettyihin sys-

temaattisiin välttämättömyyksiin. Rekola korosti, että ylei sesti ottaen ei ollut olemassa 

mitään vero-oikeudellisia yksityisoikeuden käsitteitä, vaan vero-oikeudellisia normeja 

tulkittaessa olisi yksityisoikeuden käsitteet otettava lähtö kohdiksi siinä merkityksessä, 

joka niillä yksityisoikeudessa on.29

Yksityisoikeuden käsitteitä käytetään vero-oikeudessa ja verotuskäytännössä jopa oleel-

lisestikin eri tavoin kuin yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä ja lainkäytössä.30 

Ana lyyttisen suuntauksen kannattajat31 katsoivat, että näin pitääkin olla, sillä käsitteen 

mer kitys määräytyy periaatteessa sen kulloisestakin käyttöyhteydestä erikseen, ja vero-

oi keudessa on kysymys vero-oikeudellisista seuraamuksista, joita säätelevien normien 

ta voitteet ja tästä johtuen myös käsitteiden käyttötapa saattavat poiketa oleellisestikin 

sii tä, mikä yksityisoikeudellisten normien kohdalla on asianlaita32. Voipio esittää, että ky-

symys, käyttääkö vero-oikeus muun oikeuden käsitteitä sellaisenaan vai ei, on liian ylei-

sesti asetettu, sillä käsitteiden merkityssisältöä yhdessä uudessa oikeudellisessa suhtees-

sa ei voida määritellä tutkimalla sitä, mitä vastaavilla käsitteillä muissa oikeussuhteissa 

tarkoitetaan, vaikka perusilmiö (esimerkiksi omistajanvaihdos) olisi sama ja vaikka täl-

lä uudella oikeudellisella suhteella olisi paljonkin yhtäläisyyksiä jonkin tutkitun oikeus-

suhteen kanssa.33 Purosen mielestä Voipio on tutkimusotetta kehittäessään mennyt liian 

pitkälle analyyttisen opin korostamisessa.34 Toisaalta käsiterealismista ei voi poiketa lii an 

27 Rekola oli Suomen vero-oikeuden perustaja. Tapio Tarjanteen kirjan ”Vero-oikeus” ilmestyi jo vuonna 1938. 

Hän pyrki muodostamaan automisen vero- oikeuden, joka mahdollistaisi vero-oikeudellisen normien 

tulkinnan tietyn käsitteellisen, systemaattisen raamin perusteella. Rekola on Tarjanteen seuraaja. Ks. Klami 

1980, s. 62.
28  Ks. Klami 1980, s. 62.
29  Ks. Klami 1980, s. 64.
30  Ks. Klami 1981, s. 394.
31  Ilkka Voipio ja Kari S. Tikka. Ks. Klami 1980, s. 65.
32  Klami 1980, s. 65.
33  Ks. Voipio 1968, s. 88.
34  Ks. Puronen 1990, s. 91.
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pitkälle nominalistiseen suuntaan, ettei tien päässä ”häämötä mielivaltaisuus”35. Voi daan 

usealla tavalla perustella käsitystä, että muiden alojen käsitteet olisivat myös vero-oikeu-

den alalla ymmärrettävä samassa merkityksessä, sillä oi keustieteen järjestelmän yhtenäi-

syys ja siitä johtuva oikeusturvallisuuden vaatimus edel lyttää mahdollisuuksien mukaan 

yhtenäistä käsitteistöä36. Oikeusvarmuus ja oikeuden mukaisuus siis edellyttävät, että 

yksityisoikeuden ja vero-oikeuden käsitteillä on yhteys ja käsitteitä käytetään johdon-

mukaisesti. Analyyttisen suunnan edustajien mukaan käsit teiden käytössä on otettava 

huomioon ne lopputulemat, joihin yksittäisissä käyttöyhteyk sissä päädytään.37 Tästä aja-

tuksesta johtuen ei saa käydä niin, että sosiaalinen oikeuden mukaisuus muutetaan vain 

juridiseksi oikeudenmukaisuudeksi. Jos näin kävisi, seuraa siitä kaksi ongelmaa, ensin-

näkin oikeusnormeja ilmaisevien lauseiden tulkinnassa käy tetään yksipuolisesti hyväksi 

tietyistä ennalta annetusta systeemistä peräisin olevia sään töargumentteja ja toiseksi on 

vaara, että realismin tapaan oikeustapausratkaisut omaksu taan ennalta annettuina ”vero-

tustekijöinä”, joiden saattaminen kysymyksenalaiseksi ei kuulu tieteellisen tutkimuksen 

piiriin38. Toisaalta Castren on jo vuonna 1950 katsonut, että usein kuulee sanottavan, 

että jonkin siviilioikeudellisen oikeustoimen pätevyys ja vaikutus arvostellaan eri tavoin, 

minkä oikeusalan oikeustoimesta onkin kysymys. Ca stren jatkaa, että käsityskanta ei 

voi olla sääntönä, vaan päinvastoin on katsottava, että oikeustoimilla on eri oikeusaloilla 

yleensä sama pätevyys ja oikeusvaikutus, ellei erilai suus nimenomaisesti lainsäädännös-

tä tai muutoin käy ilmi. Castren jatkaa vielä, että vero-oikeus operoi yleensä samoilla 

oikeudellisilla käsitteillä kuin siviilioikeus.39

Kilpi esittää näkökulman, että turvautumalla vero-oikeuden alalla siviilioikeudellisiin 

käsitteisiin edistetään mahdollisuuksia veron kiertämiseen, koska verovelvollisen on suh-

teellisen helppoa pukea oikeustoimet muuhun muotoon kuin siihen, mikä vastaa nii den 

taloudellista luonnetta.40 Vero-oikeus sisältää kuitenkin VML 28 §:n, jonka mukaan, jos 

jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 

vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa me neteltävä 

niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Verotusmenettelylain 28 § oi keuttaa siis 

35  Klami 1980, s. 65. Nominalismilla tarkoitetaan sitä, että käsitteet ovat sopimuksenvaraisia ja niiden käyttö 

määräytyy kulloisestakin käyttöyhteydestä käsin.
36  Kilpi 1952, s. 5.
37  Ks. Klami 1980, s. 65.
38  Klami 1980, s. 65.
39  Ks. Castren 1950, s. 556.
40  Ks. Kilpi 1952, s. 9.
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poikkeamaan siviilioikeudellisesta muodosta verotuksessa. Pikkujämsä tote aa, että lega-

liteettiperiaate joutuu koetukselle kohdatessaan veron kiertämisen ongel man.41 Pikkujäm-

sä jatkaa, että sen edustamaan oikeusvarmuuteen liittyy olennaisesti vaatimus verolain 

käsitteistön selvyydestä, ja lähtökohtaisesti on perusteltua antaa vero laissa esiintyvälle 

käsitteelle sama merkitys, joka käsitteelle on vakiintunut muualla lais sa – esimerkiksi 

toisessa verolaissa, kirjanpitolainsäädännössä tai yksityisoikeudessa. Pik kujämsä toteaa 

vielä, että siviilioikeus ja vero-oikeus ovat osa yhtä yhtenäistä oikeusjär jestelmää, minkä 

vuoksi kauppa on kauppa, olipa kysymys verotuksesta tai kauppahinta velkomuksesta.42

2.3.  Yksityisoikeuden ja vero-oikeuden riippuvuussuhteesta

Kun verotuksessa otetaan kantaa johonkin yksityisoikeudelliseen väitteeseen, verotus-

ratkaisu perustuu luonnollisesti samaan argumentointiin kuin jos asia ratkaistaisiin yksi-

tyisoikeudellisessa menettelyssä.43 Päätöksenteon pohjana ovat yksityisoikeudelliset pe-

riaatteet. Oikeudellisesti arvioiden kysymyksessä on yksityis- ja vero-oikeuden riippu-

vuussuhde. Klami on kuvannut suhdetta seuraavasti44:

Yksityisoikeudellinen oikeustosiseikasto ja siitä johtuva oikeusvaikutus muodostavat 

yhdessä vero-oikeudellisen oikeustosiseikaston, jolle verolainsäädäntö määrää oikeus-

vaikutuksen eli veroseuraamukset. Vero-oikeus ikään kuin suodattaa jo tapahtuneen yk-

sityisoikeudellisen oikeustoimen omien säännöksiensä lävitse ja tulokseksi tulee vero-oi-

Yksityisoikeudessa

oikeustosiseikasto  oikeusvaikutus

oikeustosiseikasto  oikeusvaikutus

Vero-oikeudessa

41  Ks. Pikkujämsä 2001, s.104. Legaliteettiperiaate (laillisuusperiaate) voidaan nähdä oikeusvarmuus-

periaatteen vero-oikeudellisena sovelluksena. 
42  Ks. Pikkujämsä 2001, s. 179.
43  Ks. Räbinä 2001, s. 144.
44  Ks. Räbinä 2001, s. 145, Ks. Klami 1980, s. 66 ja Klami 1981, s. 396.
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keudellinen oikeusvaikutus45. Riippuvuussuhteesta seuraa, että yksityisoikeudellista kä-

sitettä on pidettävä lähtökohtaisesti pohjana vero-oikeuden käsitteille ja ilmiöille. Kuten 

edellisessä osiossa on tullut ilmi, yksityisoikeuden ja vero-oikeuden käsittei den tulee olla 

yhteneväiset oikeusturvanäkökohtien vuoksi. Jos yksityisoikeudelliselle kä sitteelle an-

netaan vero-oikeudessa yksityisoikeudesta olennaisesti poikkeava merkitys, tämän eron 

tulisikin ilmetä verotusta koskevista säädöksistä46. 

Puronen pohtii lahjan käsitettä vero-oikeudessa seuraavasti: lahjan käsite perustuu si-

viilioikeuden lahjakäsitteeseen, jota tulkitaan siviilioikeudellisissa oikeussuhteissa si-

viilioikeudellisten periaatteiden mukaisesti, mutta vero-oikeudessa vero-oikeudellisten 

periaatteiden mukaisesti. Toisin sanoen pohja on siviilioikeudellinen, mutta käyttö vero-

oikeudelli nen.47 Vero-oikeudessa käytettävien yksityisoikeudellisten termien ja käsittei-

den sisältö voi siis vero-oikeuden piirissä vaihdella tietyissä rajoissa ja vain tällä edelly-

tyksellä voi taneen hyväksyä ajatus siviilioikeuden termien käyttämisestä vero-oikeudessa 

siviilioi keudellisen sisältönsä mukaisina48.

2.4.  Yksityisoikeuden lähipiirilainan ja 

 vero-oikeuden osakaslainan suhteesta

Lähtökohtaisesti osakeyhtiön osakkaalle antama rahalaina pohjautuu yksityisoikeudelli-

seen tapahtumaan, joka verotetaan julkisoikeuteen kuuluvan verolain mukaan. Osakeyh-

tiölaissa oli EOYL 12 luvun 7 §, jossa säädettiin lähipiirilainan antamisesta lähipiirille. 

Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole vastaavaa säännöstä. Tuloverolain 53a § mukaan osa-

kaslaina on tietyin edellytyksin lainansaajan veronalaista pääomatuloa ja TVL 54c § mu-

kaan lainan takaisinmaksun saa vähentää myös tietyin edellytyksin tulonhankkimisme-

nona pääomatuloista. Osakeyhtiölain lähipiirilainan antamisen ja tuloverolain osakas-

lainan säännösten lähtökohdat ovat erilaiset. Lähipiirilainan antamisen rajoitukset lähti-

vät velkojien suojajärjestelmästä ja lähtevät edelleen, vaikka nimenomaista EOYL 12 

45  Räbinä 2001, s. 145. Räbinän mukaan vero-oikeuden alalla työskentelevän näkökulmasta kuvatun 

kaltainen suhde yksityis- ja vero-oikeuden välillä tarjoaa antoisan ja monipuolisen tutkimus- ja työkentän. 

Vero-oikeudellisessa tutkimuksessa ja ratkaisutoiminnassa joudutaan soveltamaan sekä yksityisoikeuden 

että vero-oikeuden säännöksiä.
46  Räbinä 2001, s. 145.
47  Ks. Puronen 1990, s. 91.
48  Puronen 1990, s. 92.
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luvun 7 §:ää vastaavaa säännöstä ei ole. Lähipiirilainoihin sovelletaan OYL 13 luvun 

varojen jakamista koskevia säännöksiä. Osakaslainan verottaminen lähtee tarkoituksesta 

estää yhtiön varojen siirtyminen verottamatta tai liian pienin verokustannuksin osakkaal-

le. Osakaslaina on osakkaan yksityisoikeudellinen laina yhtiöltä, joka on maksettava ta-

kaisin. Lainalle tulisi maksaa myös korkoa.

Edelleenkin uuden osakeyhtiölain lähipiirilainan käsite on laajempi kuin tuloverolain 

osakaslainan käsite. Tuloverolain osakaslaina on lähipiirilaina, mutta lähipiirilaina ei aina 

ole osakaslaina.49 Osakaslaina verotetaan verovuoden viimeisen päivän tilanteen mu kaan. 

Verovuoden aikana rahalainan nostamisen jälkeen yhtiössä tapahtuneet siviilioi keudelliset 

tapahtumat vaikuttavat, sovelletaanko TVL 53a §:ää. Ve rovuoden aikana tapahtunut 

osakkeiden hankinta tai myyminen tai omien osakkeiden lu nastaminen vaikuttavat, 

verotetaanko verovuoden aikana nostettu laina TVL 53a §:n mukaan. Tuloverolain 33b

§:n 4 momentin mukaan osakaslaina vähennetään matemaat tisesta arvosta, kun osak-

keenomistajan osinkotuloa jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osuuteen. Osakaslainan nosta-

minen vähentää osakkeeomistajan pääomatulo-osuutta. Näin ollen yksityisoikeudellisilla 

säännöksillä ja tapahtumilla on vaikutusta verolakien tulkintaan. 

Lähipiirilainan antaminen oli siis säännelty EOYL 12 luvun 7 §:ssä. Esimerkiksi yh-

tiö sai antaa lähipiirille lainan vain viimeksi päättyneeltä tilikaudelta yhtiökokouksessa 

vah vistetun taseen ja sen liitetietojen osoittaman voitonjakokelpoisten varojen määrän 

puit teissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. Uuden osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:n mukaan yh-

tiön varojen jako perustuu viimeksi vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Lä-

hipiirilainoja koskevan erityissäännöksen puuttuessa sovelletaan rahalainojen antami seen 

OYL 13 luvun 3 §:ää.50 Näin ollen yksityisoikeuteen kuuluvan kirjanpitolainsää dännön 

mukaan tehdyllä tilinpäätöksellä on ratkaiseva merkitys, kuinka paljon rahalai naa voidaan 

osakkaalle antaa. Tilinpäätös pitää olla tilintarkastettu ja tilintarkastajan on tarkastettava 

lähipiirilainojen osakeyhtiölainmukaisuus sekä se, onko lainat ilmoitet tu verotukseen.

Jos lainaa ei ole dokumentoitu asianmukaisesti, esimerkiksi velkakirjaa takaisinmak-

susuunnitelmineen ei ole tehty ja verovelvollinen on ulosoton yhteydessä todettu varat-

49  OYL 8 luvun 6 §:n mukainen lähipiiri on laajempi kuin TVL 53a §:n.
50  Varojen jako perustuu viimeksi vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
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tomaksi, voidaan osakaslainan katsoa annetun ilman takaisinmaksutarkoitusta. Takaisin-

maksutarkoitus voi puuttua jo heti lainaa nostettaessa tai se voidaan havaita myöhem min. 

Peitellyn osingon VML 29 §:n säännöstä voidaan siis soveltaa siten, että koko lai nan pää-

oma katsotaan verovelvollisen peitellyksi osingoksi, koska lainan takaisinmak sutarkoitus 

puuttuu. Tällöin yksityisoikeudelliset seikat johtavat VML 29 §:n sovelta miseen. 

Osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:n mukaan vastoin osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestyksen 

määräyksiä yhtiöstä saadut varat on palautettava, jos varojen saaja tiesi tai hänen oli-

si pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. 

Yh tiöstä annettuun lainaan voidaan soveltaa OYL 13 luvun 4 §:ää, jos laina on annettu 

osa keyhtiölain vastaisesti. Verotuksen näkökulmasta on kysymys siitä, mikä merkitys 

on TVL 53a §:n soveltamisen kannalta lähipiirilainan osakeyhtiölain vastaisuudella. Oi-

keuskirjallisuudessa ollaan suhteellisen yksimielisesti sitä mieltä, että osakaslainan pää-

omaa ei voida katsoa peitellyksi osingoksi pelkästään sillä perusteella, että laina on osa-

keyhtiölain vastainen51. Jos osakaslaina on osakeyhtiölain vastainen, laina on palautetta va 

yhtiölle takaisin, joten yhtiön saamisoikeus ei lakkaa.52 Lähtökohtana on se, että verola ki 

ei ole tarkoitettu yhtiöoikeudellisten säännösten sanktionormiksi ja veroseuraamusten tu-

lee määräytyä verolain säännösten perusteella53. Jos lähipiirilaina palautetaan yhtiölle, 

on se verotuksessa verovelvollisen lainan lyhennys, joka voidaan vähentää TVL 54c §:n 

mukaan hänen pääomatuloistaan. 

Verotusmenettelylain 28 §:n veron kiertämistä koskeva säännös saattaa tulla sovelletta-

vaksi yhtiön antaessa osakaslainoja. Verotusmenettelylain 28 §:ää voidaan soveltaa, jos 

osakaslaina annetaan välikäsien kautta osakkaalle tai perheen jäsenelle, jolla laina vero-

tettaisiin TVL 53a §:n mukaan pääomatulona tai jos laina maksetaan toistuvasti yhtiölle 

takaisin ennen vuoden vaihdetta, mutta nostetaan uusi laina heti vuodenvaihteen jäl keen. 

Verotusmenettelylain 28 §:ää sovelletaan myös, kun osakeyhtiö sivuutetaan ja sen tulo 

verotetaan osakkaalla. Osakaslainaa ei tuolloin voida verottaa osakkaalla, koska ku kaan 

ei voi olla velkaa itselleen. Tapahtumille on annettu sellainen yksityisoikeudelli nen muo-

to, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. 

51  Penttilä 1998a, s. 341.
52  Jos yhtiö ei perinyt lainaa EOYL 12 luvun 8 §:n mukaan takaisin, oli aiemmin selvempi soveltaa VML 29 §. 
53  Penttilä 1998a, s. 341.
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3.  Osakaslainojen verotuksen ja 
 lähipiirilainoja koskevan sääntelyn muutoksista

3.1.  Osakaslainoja ja lähipiirilainoja koskevat säännökset 

 vuosina 1995–1997 

Osakkaan osakeyhtiöstään nostamien lainojen verotuksesta ei ollut erityisiä säännöksiä 

ennen TVL 53a §:n säätämistä.54 Osakaslainan korkoetu verotettiin peiteltynä osingonja-

kona VML 29 §:n55 mukaan, jos lainansaaja ei ollut suorittanut yhtiölle lainastaan kor-

koa tai koron määrä oli pienempi kuin Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdellä pro-

senttiyksiköllä.56 Silloisen VML 29 §:n mukaan peiteltyä osingonjakoa oli, jos oli il meistä, 

että osakeyhtiö tai muu yhteisö on suorittanut osakkaansa taikka tämän puolison, lapsen, 

vanhemman tai muun omaisen hyväksi palkan, lahjapalkkion, osapalkan, asun toedun, 

edustus- tai matkakustannuksen, vakuutusmaksun taikka muun sellaisen hyvi tyksen ni-

mellä enemmän kuin on pidettävä kohtuullisena taikka, että yhteisö on hintana, vuokra-

na, korkona, provisiona tai muuna kustannuksena maksanut edellä mainituille henkilöille  

olennaisesti enemmän tai kantanut heiltä vähemmän kuin mikä on tavallista, otetaan se 

verotuksessa huomioon kohtuullisen määräisenä.

Jos lainansaaja ei maksanut osakeyhtiöltä saamastaan lainasta korkoa tai maksoi korkoa 

vähemmän kuin mitä pidettiin kohtuullisena korkona (Suomen Pankin peruskorko57 li-

sättynä yhdellä prosenttiyksiköllä), koron määrä tai erotus verotettiin peiteltynä osingon-

jakona. Peitelty osingonjako verotettiin ansiotulona osakkaalla ja yhtiöllä henkilökohtai-

sen tulolähteen tulona. Peiteltyyn osinkoon kohdistui kahdenkertainen verotus. Olennai-

sesti harvinaisempaa oli yhtiöstä nostetun lainan katsominen tosiasialliselta luonteeltaan 

yhtiön varojen jakamiseksi osakkaalle sillä seurauksella, että lainapääoma olisi luettu 

osakkaan veronalaiseksi ansiotuloksi VML 29 §:n nojalla.58 

54  TVL 53a §, 26.6.1998/475.
55  VML 29 §, 18.12.1995/1558. Verovuoden 1995 loppuun asti peiteltyä osinkoa koskeva lainkohta 

oli peiteltyä osingonjakoa koskenut VerL 57 §. VML 29 § muuttui lailla 26.6.1998/470, voimaan vuonna 1999.
56  Verotuskäytännössä Verohallituksen ohjeen mukaan sovellettiin Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä 

yhdellä prosenttiyksiköllä, Ks. HE 28/1998, s. 4.
57  SP:n peruskorko 1.11.1995 5,00%, 1.2.1996 4,50%, 16.9.1996 4,00%, 15.12.1998-30.6.1999 3,50%.
58  Ks. HE 28/1998, s. 4.
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Muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saatu osinko ja siihen liittyvä yhtiöveronhyvitys 

kat sottiin TVL 42 §:n 1 momentin mukaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka 

vas tasi osakkeiden varallisuusverolaissa tarkoitetulle matemaattiselle arvolle laskettua 

15 prosentin vuotuista tuottoa.59 Tuloverolain 42 §:n 3 momentin60 mukaan elinkeinotoi-

mintaa harjoittavan osakeyhtiön sellaisen osakkaan, jota ei TEL 2 §:n 7 momentin61 mu-

kaan pidetä mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana, velka tälle yhtiölle sekä osakkei den 

hankintaan käytetty korollinen velka vähennettiin hänen osakkeidensa arvosta yh tiöstä 

saadun osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa. Laskettaessa saadun osingon pääoma-

tulo-osuutta vähennettiin osakaslaina osakkeiden arvosta verovuodesta 1997 läh tien, kun 

taas osakkeiden hankintaan käytetty korollinen velka vähennettiin jo verovuo desta 1993 

lähtien.62 Tuloverolain 42 § 2 momentin63 mukaan, jos sellainen osakas, jota ei pidetä 

mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana, on verovuonna käyttänyt omana tai perheen-

sä asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa, sen arvo vähennetään myös hä nen osak-

keidensa arvosta yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa. Työntekijäin 

eläkelain 2 §:n 7 momentin mukaan työsuhteessa olevana on pidettävä joh tavassa asemas-

sa olevaa osakeyhtiön henkilöä, ei kuitenkaan, jos johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön 

toimihenkilö joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa enemmän kuin 

puolet yhtiön osakepääomasta tai jos heidän omistamiensa osakkeiden äänimäärä on 

enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden äänimäärästä taikka, jos muus sa yhteisössä 

johtavassa asemassa olevalla henkilöllä on katsottava olevan yhteisössä sanottua vastaava 

määräämisvalta. 

Lähipiirilainoja koskevat säännökset ovat sisältyneet EOYL 12 luvun 7 §:ään vuonna 1981 

tehdystä lainmuutoksesta alkaen.64 Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 17 §:n 

mukaan, jos osakeyhtiö ennen uuden lain voimaantuloa oli antanut lainoja tai va kuuksia 

enemmän kuin mitä EOYL 12 luvun 7 §:n mukaan oli sallittua, oli näiden lai nojen tai 

vakuuksien määrä saatettava uuden lain mukaiseksi viimeistään kymmenen vuoden ku-

luessa uuden lain voimaantulosta lukien.65 Vuonna 1997 EOYL 12 luvun 7 § muutettiin ja 

lisättiin EOYL 1 luvun 3 § ja 4 §, joissa määriteltiin yhtiön lähipiiri.66 Vuoden 1997 osa-

59  TVL 42 § 1 mom, 29.12.1994/1465.
60  TVL 42 § 3 mom, 20.12.1996/1126 sovellettiin ensi kerran 1997 vuoden verotuksessa.
61  Työntekijäin eläkelaki 2 §:n 7 momentti, 10.4.1981/257.
62  TVL 42 § 3 momentti, 30.12.1992/1535.
63  TVL 42 § 2 momentti 20.12.1996/1126. TVL 42 § 2 momentti oli myös jo tuloverolaissa 30.12.1992/1535.
64  EOYL 12 luvun 7 §, 3.4.1981/248.
65  Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta , 29.9.1978/735.
66  OYL 12 luvun 7 §, 14.2.1997/145.
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keyhtiölain uudistuksessa lähipiirin määritelmää laajennettiin olennai sesti – se tuli kat-

tamaan muun muassa yhtiön sisaryhtiöt67. Vuonna 1997 lähipiirilainoja koskevan EOYL 

12 luvun 7 §:n sanamuotoa muutettiin siten, että hyväksyttävän va kuuden ilmaisun tilal-

le tuli turvaava vakuus. Konserniluottoa voi antaa ulkomaiselle konserniyhtiölle, omien 

osakkeiden rahoittamiseen ei saanut antaa rahalainan lisäksi muitakaan yhtiön varoja ja 

osakeyhtiö sai antaa henkilörahastolle lainaa vain voitonja kokelpoisista varoista. Varojen 

palauttamista koskeva EOYL 12 luvun 8 § säädettiin vuonna 1997. Sen 1 momentin mu-

kaan (jos yhtiö oli antanut rahalainan tai varoja käy tettäväksi vastoin EOYL 12 luvun 7 

§:n säännöksiä) osakkeenomistajan oli palautettava saamansa varat yhtiölle. Siirty-

mäsäännöksen mukaan ennen 1.9.1997 annettuihin lainoi hin ja vakuuksiin ei sovelleta 

takaisinperimistä koskevia säännöksiä, jos lainojen ja va kuuksien ehtoja ei olennaisesti 

muuteta sanotun päivämäärän jälkeen.68 

3.2.  Osakaslainojen verotuksen sääntely vuonna 1998

Vaikka osakaslainoihin oli alettu verotuksessa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, 

peitellyn osingon verotuksen soveltamiskriteerit olivat vakiintumattomat ja koko osakas-

lainan verottaminen peiteltynä osinkona edelleen poikkeuksellista.69 Osakaslainan vero-

tukseen sovellettiin peitellyn osingonjaon säännöstä vain korkoedun osalta, jos osakas sai 

yhtiöltä lainan olennaisesti käypää alemman koron muodossa tai ilman korkoa. Verotus-

käytännössä Verohallituksen ohjeen mukaan korko laskettiin li säämällä Suomen Pankin 

peruskorkoon yksi prosenttiyksikkö. Olennaisesti harvinai sempaa oli yhtiöstä nostetun 

lainan katsominen tosiasialliselta luonteeltaan yhtiön varo jen jakamiseksi osakkaalle sillä 

seurauksella, että lainapääoma luettiin osakkaan vero nalaiseksi ansiotuloksi yhtiöltä saa-

tuna peiteltynä osinkona VML 29 §:n no jalla.70 

Yhtiön oikeutta myöntää rahalainaa yhtiön osakkaille ja muille lähipiiriin kuuluville 

ra joitti EOYL 12 luvun 7 §. Osakeyhtiö voi antaa rahalainan vain voitonjakokelpois-

ten varojen puitteissa sekä vakuutta vastaan. Lähipiiri määriteltiin EOYL 1 luvun 3 ja 

4 §:ssä. Siihen kuulumisen merkkejä olivat määräysvalta, omistus tai äänivalta, yhtiön 

67  Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 192.
68  Lain 14.2.1997/145 voimaantulo ja siirtymäsäännökset 43 §.
69  Ks. HE 28/1998, s. 4.
70 Ks. HE 28/1998, s. 4. 
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johtoon kuuluminen tai tilintarkastajana oleminen sekä sukulaisuus tai muu läheisyys 

lä hipiiriin kuuluvan kanssa. Osakeyhtiölaki sääti myös EOYL 12 luvun 8 §:n mukaan 

vel vollisuuden palauttaa yhtiölle säännösten vastaisesti saamansa lainan. Moniin muihin 

maihin verrattuna Suomen lainsäädäntö, siihen sisältyvistä rajoituksista huolimatta, tar-

josi yhtiön osakkaalle melko laajat mahdollisuudet saada käyttöönsä yhtiön varoja osa-

kaslainana. Verotuskäytännössä oli kuitenkin havaittu, ettei osakeyhtiölain säännöksiä 

aina noudatettu eikä niille annettu myöskään peitellyn osingon verotusta koskevassa oi-

keuskäytännössä ratkaisevaa merkitystä.71

Verosuunnittelussa käytettiin hyväksi mahdollisuutta nostaa yhtiöstä varoja ilman välit-

tömiä veroseuraamuksia. Osakkaalla oli vielä mahdollisuus vähentää maksamansa kor-

ko omassa verotuksessaan, jos laina oli käytetty esimerkiksi vakituisen asunnon ostoon 

tai tulonhankkimistoimintaan.72 Varsinkin yhdenyhtiöissä ja perheyhtiöissä käytettiin 

osakaslainan nostomahdollisuutta hyväksi, koska ei haluttu nostaa osinkoa pääomatu-

loksi luettavaa määrä enempää. Näin varat voitiin saada osakkaan käyttöön ilman ansio-

tuloverotusta. Tämä oli luonnollisesti ongelma erityisesti veronsaajien kannalta, mutta 

esiintyi myös tapauksia, joissa osakkaat olivat näin ajautuneet itselleen hankalaan osa-

kaslainakierteeseen, josta oli vaikea päästä irti.73 Lainoja nostamalla saatettiin joissakin 

tapauksissa pyrkiä välttämään osinkoverotus tyytymällä lainanostoihin ja pidättäytymäl-

lä palkanmaksusta ja osingontuloista.74 Lisäksi pienessä yhtiössä osakas saattoi nostaa 

rahaa kassasta omaan käyttöönsä tilikauden aikana ja tilikauden lopussa rahannostot 

kir jattiin osakaslainoiksi. Tällä tavalla meneteltynä osakaslainojen määrä saattoi kasvaa 

merkittäväksi eräksi. Mitään takaisinmaksutarkoitusta tai takaisinmaksutahtoa ei usein-

kaan ollut.

Sekä verotuksen oikeusturvatyöryhmä välimuistiossaan75 että peitellyn verotuksen uu-

distamistyöryhmä muistiossaan76 kiinnittivät osakaslainojen verotukseen huomiota siinä 

mielessä, että niiden verotusta oli selvitettävä. Verotuksen oikeusturvatyöryhmän käsi-

tyksen mukaan on hyvin perusteltua, että yrittäjätuloa voidaan ohjata osakeyhtiöön suh-

teellisen verokannan piiriin. Sen sijaan ei ole perusteltua, että ansiotoiminnan tulot ka-

71  Ks. HE 28/1998, s. 4.
72  Ks. TVL 58 §.
73  Ks. HE 28/1998, s. 4.
74  Ks. Järvenoja 2001, s. 25.
75  Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 17/1997.
76  Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 11/1997. 
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navoituvat osakkaan kulutukseen 28 prosentin verokannalla. Jos yhden henkilön tulot 

osakeyhtiöstä voitaisiin kanavoida omistajan kulutukseen alhaisella verokannalla, olisi 

tällaisella mikroyrityksellä tietty kilpailuetu suhteessa suurempaan yrittäjään, joka mak-

saa työntekijöille palkkaa. Tällainen hintavääristymiä aiheuttava kilpailuetu ei ole perus-

teltu. Näistä syistä työryhmä ehdotti, että selvitettäisiin, onko osakaslainoja koskevaa 

verosääntelyä aihetta tarkistaa. Työryhmä ei kuitenkaan tehnyt lakiehdotusta, koska osa-

kaslainojen verokohtelu oli kiinteässä yhteydessä peitellyn osingon verotuksen kanssa, 

jonka uudistamista valmisteltiin erikseen.77 Peitellyn osingon verotuksen uudistamistyö-

ryhmä esitti pohtiessaan tasekauppajärjestelyjä, yhtiön myyntejä ja purkautumisia, että 

osakaslainoja koskevaa verosääntelyä olisi aihetta tarkistaa.78

Hallituksen esityksessä, jossa ehdotettiin osakaslainojen verotuksen muutosta, käsitel lään 

Verohallituksen ja valtiovarainministeriön yhteistä otantatutkimusta. Otantaan kuului 

480 kappaletta satunnaisesti valittua osakeyhtiötä, joista 20 prosenttia ilmoitti antaneen-

sa osakkailleen lainaa yhtiöstä. Lainojen määrä oli 16,5 mil joonaa markkaa vuoden 1996 

lopussa ja keskimääräisen lainan suuruus oli 140 000 markkaa. Vuoden aikana osakaslai-

nojen määrä oli noussut 30 prosenttia. Jos osakas oli si nostanut yhtiöstään osinkoa, se olisi 

ollut useissa tapauksissa ansiotuloa.79 Myös Jär venojan mukaan osakaslainat olivat käy-

tännössä yllättävän yleisiä. Yhtiöillä oli osak kaaltaan lainasaamisia jopa joka viidennessä 

osakeyhtiössä ja keskimääräinen lainamää räkin oli runsaasti yli 100 000 markkaa.80 

Vuonna 1998 säädettiin siis TVL 53a § ja 54c §. Osakaslaina säädettiin tietyin edel ly-

tyk sin verotettavaksi lainansaajan pääomatulona ja sen takaisinmaksu yhtiölle vähennys-

kelpoiseksi tulonhankkimismenoksi takaisinmaksajan pääomatuloista. Tuloverolain 53a § 

säädettiin nopeassa tahdissa ja se tuli voimaan pienoisena yllätyksenä verovelvollisille. 

Hallituksen esitys81 annettiin eduskunnalle 3.4.1998, tuloverolain 53a § ja 54c § vahvis-

tettiin 26.6.1998. Voimaantulosäännöksen mukaan TVL 53a § ja TVL 54c §:ää sovel-

lettiin 3.4.1998 tai sen jälkeen otettuihin osakaslainoihin.82 Tuloverolain 53a §:n mu kaan 

luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa on osakeyhtiöstä verovuonna saa dusta 

77  VM työryhmämuistio 17/1997, s. 35.
78  VM työryhmämuistio 11/1997, s. 31. Kumpikaan työryhmä ei tehnyt ehdotuksia osakaslainasäännöksiksi.
79  Ks. HE 28/1998, s. 5.
80  Ks. Järvenoja 2001, s. 25.
81  HE 28/1998.
82  HE 28/1998 annettiin eduskunnalle 3.4.1998. Sen voimaatuloehdotuksen mukaan osakaslainan verotusta 

sovellettaisiin esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen otettuihin lainoihin jo vuodelta 1998.
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rahalainasta verovuoden päättyessä maksamatta oleva määrä, jos verovelvollinen, hänen 

perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia 

yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta ää-

nimäärästä. Osakaslainan verotus muuttui siis siten, että nostettu osakas laina säädettiin 

veronalaiseksi pääomatuloksi koko lainan pääoman osalta. Ennen vain osakaslainan kor-

koetu verotettiin peiteltynä osingonjakona, joka oli lainansaajan ansio tuloa. Tuloverolain 

54c §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tulonhankki mismenona pääomatu-

loistaan TVL 53a §:n nojalla tuloksi luetusta osakaslainasta takai sin maksamansa mää-

rä, jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lai nan nostamisvuoden 

jälkeen.83 

Tuloverolain 42 §:n 3 momentin säännöstä muutettiin saman hallituksen esityksen pe-

rusteella siten, että laskettaessa yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuutta, matemaat-

tisesta arvosta vähennetään osakaslaina, joka sisältyy yhtiön varoihin tilinpäätöshetkellä 

ja luovuttiin kytkennästä TEL 2 §:n 7 momenttiin.84 Tuloverolain 42 §:n 1 momentin85 mu-

kaan (joka oli voimassa vuonna 1998) muusta kuin pörssiyhtiöstä saatu osin ko ja siihen 

liittyvä yhtiöveronhyvitys katsottiin pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastasi 

osakkeiden varallisuusverolaissa tarkoitetulle matemaattiselle arvolle las kettua 15 pro-

sentin vuotuista tuottoa. Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön sel laisen osakkaan, 

jota ei TEL 2 §:n 7 momentin mukaan pidetä mainittuun yhtiöön työ suhteessa olevana, 

velka tälle yhtiölle sekä osakkeiden hankintaan käytetty korollinen velka vähennettiin 

hänen osakkeidensa arvosta yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa. 

Tuloverolain 42 §:ssä ei tuolloin mainittu, minkä ajankohdan mu kaan osakaslaina vähen-

nettiin. Verotuskäytännössä osakaslaina vähennettiin osingon saajan verovuoden lopun 

tilanteen mukaan, mikä vastasi osakkeiden hankintaan käyte tyn velan kohdalla nouda-

tettua menettelyä.86 Osakaslainan vähentämisen tarkoitus on kuitenkin se, ettei lainan 

määrä sisälly nettovarallisuuteen saamisena ja lisää näin yh tiöstä saadun osingon pää-

omatulo-osuutta. Osingonsaajan lainatilanne verovuoden päät tyessä voi olla toinen kuin 

osakkeen matemaattisen arvon laskennan perustana olevalla tilinpäätöshetkellä, jonka 

83  Valmistelun yhteydessä oli esillä useita verotustapoja esimerkiksi osakaslainan verottaminen ansiotulona tai 

normaalin osinkoverotuksen soveltaminen. Vaihtoehtoisten mallien ongelmat liittyivät osakaslainan 

takaisinmaksuun. Ks. HE 28/1998, s. 5. Ks. myös Mattila 1999, s. 2.
84  TVL 42 §:n 3 momentti muuttui TVL 42 §:n 4:nneksi momentiksi ja siten eriytyi osakkeiden hankintaan 

käytetyn korollisen velan säännöksestä.
85  TVL 42 § 3 momentti, 20.12.1996/1126.
86  Ks. HE 28/1998, s. 3.
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mukaan osingon pääomatulo-osuus lasketaan. Tuloverolain 42 §:n 3 momentti muutettiin 

siis siten, että osakkeiden arvosta vähennetään osingon pää omatulo-osuutta laskettaessa 

osakaslaina, joka sisältyy yhtiön varoihin matemaattisen arvon laskennan perustana ole-

valla tilinpäätöshetkellä. 

Verotuskäytännössä oli pidetty ongelmallisena TVL 42 §:n kytkentää TEL 2 §:n 7 mo-

menttiin. Lainkohta määritteli, mitä lakia sovelletaan johtavassa asemassa olevaan toi-

mihenkilöön. Sen mukaan enemmistöosakkaaksi katsotaan johtavassa asemassa oleva 

toimihenkilö, joka yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa omistaa enemmän kuin 

puolet yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden äänimäärästä. Työntekijäin eläkelain mää-

ritelmän vuoksi säännöstä osakaslainojen vähentämisestä ei ole aina voitu soveltaa, vaik-

ka se olisi ollut verojärjestelmän kannalta perusteltua87. Jos esimerkiksi lainanottaja oli 

osakkaan puoliso, osakaslainan vähentämisen oli voinut välttää. Verotuksen kannalta 

olennaisinta on osakkaan ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus tai määräämisvalta 

yhtiössä, sen takia hallituksen esityksessä ehdotettiin, että kytkennästä työntekijäin elä-

kelakiin luovuttaisiin ja se korvattaisiin 10 prosentin omistusosuudella.88 Tuloverolain 42 

§:n 3 momenttia89 muutettiin niin, että elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osak-

kaan ja hänen perheenjäsenensä ottama, yhtiön varoihin kuuluva rahalaina vähenne tään 

hänen osakkeidensa arvosta yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-osuutta lasket taessa, 

jos osakas yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 pro senttia 

yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuotta masta 

äänimäärästä. Jo ennen tätä lainmuutosta edellytettiin yhtiön olevan elinkeinotoi mintaa 

harjoittava eikä välillistä omistusta otettu huomioon sovellettaessa TVL 42 §:ää osakas-

lainojen osalta.

3.3.  Vuoden 2005 verouudistus ja uusi osakeyhtiölaki

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö asetti 19.6.2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli kar-

toittaa tuloverojärjestelmän, varallisuusverotus mukaan luettuna, kansainvälinen kilpai-

lukyky keskipitkällä välillä. Työryhmältä edellytettiin suosituksia ja kehittämisvaihtoeh-

toja erityisesti tuloverojärjestelmän hyvän kilpailukyvyn turvaamiseksi. Työryhmän pu-

87  HE 28/1998, s. 3.
88  Ks. HE 28/1998, s. 4.
89  Muuttui TVL 42 § 4 momentiksi 26.6.1998/475.
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heenjohtajaksi valittiin veropolitiikasta vastaava ylin virkamies Lasse Arvela ja jäsenik si 

kutsuttiin professorit Kari S. Tikka ja Heikki Niskakangas sekä tohtorit Pauli K. Mat tila 

ja Timo Viherkenttä. Muun muassa tämän ns. Arvelan työryhmän esitykset johtivat vero-

uudistuksiin vuonna 2005. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että verouudistus oli vas taus 

kansainväliseen verokilpailuun, mutta samalla oleellinen askel sivuun verojärjestel män 

sisäisestä yhtenäisyydestä ja johdonmukaisuudesta. Verouudistuksen normit perus tuvat 

kuuteen vuonna 2004 annettuun hallituksen esitykseen, jotka olivat seuraavat:

– HE 57/2004 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verolakien muuttamisesta

– HE 80/2004 Hallituksen esitys eduskunnalle vapaaehtoisten eläkevakuutusten 

tulove rotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

– HE 84/2004 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 varallisuusverolaiksi

– HE 92/2004 Hallituksen esitys eduskunnalle yritys- ja pääomaverouudistukseksi

– HE 96/2004 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja 

lah javerolain muuttamisesta.

Hallituksen esitys 57/2004 ei liity kokonaisuudistukseen, vaan sisältää vä häisiä ve-

rotusmenettelyyn liittyviä korjauksia. Hallituksen esitys 84/2004 koskee suku polven-

vaihdossäännöksen muuttamista ja hallituksen esitys 96/2004 käsittelee lähinnä yk-

sityishenkilöiden myyntivoiton verotusta. Eniten merkittäviä uudistuksia sisältyy hal-

lituksen esitykseen 92/2004 yritys- ja pääomaverouudistuksesta. Sen merkittävimmät 

muutosehdotukset liittyivät osinkoverojärjestelmän muuttamiseen ja yritysten luovutus-

voittojen vapauttamiseen verosta. Tärkein syy yritys- ja pääomaverouudistukseen oli 

kansainvälistyminen. Suomi ei voinut jäädä eurooppalaisesta kehityksestä Euroopan yh-

teisön jäsenenä jälkeen, vaan asiantuntijat näkivät parhaaksi, että Suomi ottaa sopeutu-

jan roolin.90 Yrittäjätahot vastustivat yhtiöveronhyvitysjärjestelmän poistamista. Yhtiö-

veronhyvitysjärjestelmä oli poistettu jo useista Euroopan maissa esimerkiksi Saksassa. 

Aika oli ajanut auttamattomasti järjestelmän ohi. 

Uusi osinkoverojärjestelmä aiheutti sen, että osakeyhtiöstä saadut osingot ovat uudis-

tuksen jälkeen useassa tapauksessa verovapaata tuloa eikä niihin liity yhtiöveronhyvitys-

tä. Osinko jaetaan verovapaaseen tuloon, veronalaiseen pääomatuloon ja ansiotuloon. 

Tuloverolain 33 b §:n mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osin-

90  Ks. Niskakangas 2004b, s. 20.
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ko on verovapaata tuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeiden matemaattiselle 

ar volle laskettua yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa. Verovapaiden osinkojen verovel-

volliskohtainen enimmäismäärä on kuitenkin 90 000 euroa vuodessa. Listaamattomasta 

yhtiöstä saadun osingon verotus riippuu siitä, jakaako yhtiö osinkona enemmän tai vä-

hemmän kuin yhdeksän prosentin tuoton laskettuna osakkeen matemaattisesta arvosta. 

Jos yhtiö jakaa osinkona vähemmän kuin yhdeksän prosenttia osakkeiden matemaatti-

sesta arvosta, osinko on 90 000 euroon saakka verovapaata tuloa. Jos osinkoa jaetaan alle 

yhdeksän prosenttia laskettuna verovelvollisen matemaattisella arvolle, mutta yli 90 000 

euroa, sen ylittävästä osasta 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 pro senttia 

verovapaata tuloa. Jos yhtiö jakaa osinkoa enemmän kuin yhdeksän prosenttia mate-

maattiselle arvolle, yhdeksän prosentin ylittävästä osingosta 70 prosenttia on vero nalaista 

ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Näin ollen osakkeenomistajan ve rotettava 

pääomatulo tulee loppumaan tai vähenemään riippuen yhtiön nettovarallisuu den määräs-

tä.

Tuloverolain 53a § ja TVL 54c §:n säännökset eivät muuttuneet vuoden 2005 verouu-

distuksessa. Tuloverolain 42 §:n 4 momentin sisältö pysyi samana, mutta verouudistuk-

sen jälkeen se on TVL 33b §:n 4 momentti.91 Osinkoverojärjestelmän muutos aiheutti 

kuitenkin sen, että pääomatulona verotettavaa osinkotuloa on harvoin. Tämä tarkoittaa 

sitä, että osakaslainan takaisinmaksua ei voi vähentääkään tulonhankkimismenona pää-

omatuloista kuten ennen, ellei verovelvollisella ole muita pääomatuloja. Verovelvol liselle 

jää vain mahdollisuus saada takaisinmaksusta verovähennys alijäämähyvityksenä, josta 

saatavaa hyötyä rajoittavat TVL 131 §:n 1 momentin mukaiset enimmäismäärät. Muuttu-

nut tilanne olisi lisännyt osakaslainaan liittyviä veroseuraamuksia tavalla, jota verovel-

volliset eivät ole voineet ennakoida osakaslainaa aiempien säännösten voimassa ollessa 

nostaessaan. Lainaa on voitu nostaa olettaen, että nostettuun lainaan kohdistuvan veron 

saa saman verokannan mukaisena takaisin maksettaessa laina yhtiölle takaisin. Koska 

lainan maksulle on säädetty viiden vuoden takaisinmaksuaika, oli perusteltua, että ny-

kyisen verovähennyksen voi saada vielä viiden vuoden ajan.92 Tämän vuoksi eduskun-

tavaiheessa valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta muutettiin TVL 131 §:n 6 mo-

mentti koskemaan yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaan käytetyn velan korkojen 

91  TVL 33 b § (30.7.2004/716) on uusi pykälä, joka määrittelee muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 

saadun osingon verovapaan osuuden, veronalaisen pääomatulon ja ansiotulon. Osakkeiden hankintavelka 

ja sen korot siirtyivät tulonhankkimisvelaksi ja vähennettäväksi pääomatuloista.
92  Ks. VaVM 12/2004, s. 14.
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lisäksi myös osakaslainan takaisinmaksua.93 Tuloverolain 131 §:n 6 momentin mukaan 

alijäämähyvitykseen ei sovelleta verovuosina 2005–2009 enimmäismäärää siltä osin kuin 

alijäämähyvitys johtuu yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaan käytetyn velan ko roista 

tai TVL 54c §:n nojalla vähennyskelpoisesta takaisin maksetusta osakaslainasta. Osa-

kaslainailmiötä voidaan pitää verojärjestelmän ja osakeyhtiön velkojien suojan kan nalta 

ongelmallisena94. Valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan ei ollut perusteltua järjes-

tää muulla tavoin osakaslainan takaisinmaksujärjestelmää. Taustalla oli myös aja tus, että 

uuden osinkoverojärjestelmän vaikutukset hillitsevät osakaslainojen nostamis ta.95 Siirty-

mäkauden jälkeen sovelletaan TVL 131 §:n 1 momentin enimmäismääriä.96

Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölain-

säädännöksi annettiin eduskunnalle 2.9.2005.97 Uudistuksessa otettiin huomioon vanhan 

osakeyhtiölain valmistelun jälkeen yritysten toimintaympäristössä ja muussa lainsäädän-

nössä tapahtunut kehitys. Tavoitteena on joustava ja kilpailukykyinen osakeyhtiölaki, joka 

antaa riittävän turvan vähemmistöosakkeenomistajille ja velkojille98. Lain tulisi palvella 

mahdollisimman hyvin erityisesti pieniä osakeyhtiöitä. Laki laadittiin mahdolli simman 

selkeäksi käyttämällä pykälä- ja väliotsikoita sekä ryhmittelemällä sään nökset käyttä-

jän kannalta johdonmukaisesti.99 Lähipiirilainoihin liittyvänä ongelmana on pidetty sitä, 

että osakkeenomistajille annetuilla lainoilla voidaan kiertää varojen jaka mista koskevia 

säännöksiä, annetut lainat voivat olla esimerkiksi yhdenvertaisuusperi aatteen vastaisia tai 

lainojen antamiseen saattoi liittyä väärinkäytöksiä. Hallituksen esi tyksen uudeksi osake-

yhtiölainsäädännöksi mukaisesti osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilai noja koskevia erityis-

säännöksiä, koska sääntelyyn sisältyi epäjohdonmukaisuuksia ja se aiheutti käytännön 

soveltamisongelmia.100

93  Yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintavelan korkojen alijäämähyvitys sisältyi HE 92/2004.
94  VaVM 12/2004, s. 14.
95  Ks. VaVM 12/2004, s. 14.
96  Alijäämähyvitys on TVL 131 §:n mukaan verovelvollista kohden enintään 1400 euroa, jota korotetaan 400 

eurolla, jos verovelvollisella tai puolisoilla yhdessä on alaikäinen lapsi ja 800 eurolla, jos lapsia on kaksi tai 

useampi.
97  HE 109/2005. Lain voimaantulon ajankohta tuli nopeasti ottaen huomioon, että eduskuntakäsittelyn ja lain 

voimaantulon väliin jäi varsin lyhyt aika. Laki lopullisine sisältöineen saatiin ulos vasta kesäkuussa juuri 

lomakauden alkaessa ja uutta lakia pitää soveltaa jo 1.9.2006. Keväällä moni vielä arvioi, että laki tulee 

voimaan vasta 2007 vuoden alusta. Ks. Ahvenniemi 2006, s. 5. 
98  HE 109/2005, s. 16.
99  Ks. HE 109/2005, s. 16.
100  Ks. HE 109/2005, s. 26.
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4 Lähipiirilaina yksityisoikeudessa

4.1.  Osakeyhtiölain keskeisistä periaatteista

4.1.1.  Periaatteiden sääntelystä

Uuden osakeyhtiölain ensimmäisen luvun otsikko on Osakeyhtiön toiminnan keskeiset 

periaatteet ja lain soveltaminen. Toiminnan keskeisten periaatteiden kirjaaminen lakiin 

ja säännösten kokoaminen lain ensimmäiseen lukuun korostaa näiden periaatteiden mer-

kitystä osakeyhtiöoikeudessa ja helpottaa lain kokonaisuuden ymmärtämistä101. Se saat-

taa myös auttaa yksittäisen lainkohdan sisällön ja merkityksen arvioinnissa, koska lain 

yksityiskohtaiset säännökset ovat pääosin periaatteiden soveltamista yksittäisessä tilan-

teessa. Erityisesti pienten osakeyhtiöiden kannalta on katsottu tarpeelliseksi esittää heti 

lain alussa periaatteet, joille myöhempi sääntely perustuu. Toiminnan keskeisten periaat-

teiden ohjaava vaikutus on sitä voimakkaampi, mitä heikompi oikeusongelmaa koskeva 

yksityiskohtainen sääntely on. Varsinkin yhtiöiden toimintaympäristön yksityiskohtaiset 

säännökset eivät enää yksiselitteisesti ohjaa yhtiön osakkeenomistajien tai johdon toi-

menpiteitä. Lähtökohta kuitenkin on, että lain yksityiskohtaiset määräykset tulevat so-

vellettaviksi ensisijaisesti.102 

Keskeisiä periaatteita on arvioitava kokonaisuutena suhteessa toisiinsa ja suhteessa lain 

yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Myös sopimusvapaus vaikuttaa yksittäisen tilanteen ar-

viointiin. Toiminnan keskeisiä periaatteita koskevilla säännöksillä voi olla myös välittö-

miä oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi yhtiön toiminnan tarkoitusperiaate voi vaikuttaa yh-

tiön tekemien oikeustoimien pätevyyden ja yhtiön johdon toiminnan vahingonkorvaus-

velvollisuuden arviointiin. Yhdenvertaisuusperiaatteella on suuri merkitys osakeyhtiö lain 

vähemmistösuojajärjestelmässä.103

Oikeushenkilöllisyys ja sopimusvapaus ovat osakeyhtiön perusominaisuuksia ja yleisiä 

periaatteita, ja ne ovat kaksi keskeistä lähtökohtaa osakeyhtiölain keskeisiä periaatteita 

101  HE 109/2005, s. 36.
102  Ks. HE 109/2005, s. 37.
103  Ks. HE 109/2005, s. 37.
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so vellettaessa. Osakeyhtiölain 1 luvun keskeisiä periaatteita ovat osakkaan rajoitettu vas-

tuu, sidotun pääoman pysyvyys, osakkeiden luovutettavuus, voiton tuottamisen tarkoi tus, 

enemmistöperiaate ja osakkaiden yhdenvertaisuus. Yhtiön johdon on myös huolellisesti 

toimien edistettävä yhtiön etua. Periaatteiden sisältö ja merkitys ovat pysyneet samoi-

na uudessa osakeyhtiölaissa. Näistä periaatteista voidaan johtaa käytännöllisesti katsoen 

kaikki osakeyhtiölain yksityiskohtaiset säännökset104. Yksityiskohtaisilla säännöksillä py-

ritään varmistamaan periaatteiden noudattamista sekä ennustettavuutta käytännössä.105 

Periaatteiden merkitys on vähäisempi, jos kysymyksessä on osakeyhtiö, jossa on vain 

yksi osakkeenomistaja tai se on perheyhtiö, jossa on korkeintaan muutama osakkeeno-

mistaja. Jos osakeyhtiössä on paljon toisilleen vieraita henkilöitä osakkeenomistajina, on 

osakeyhtiöoikeudellisten periaatteiden merkitys suurempi ja myös useampi periaate tulee 

sovellettavaksi kuin pienessä osakeyhtiössä. Yhdenyhtiössä merkitystä on vain osakkaan 

rajoitetulla vastuulla ja yhtiön sijoitetun pääoman pysyvyydellä. Muilla perus periaatteilla 

ei juuri ole merkitystä106. Osakeyhtiössä, jossa on enemmän kuin yksi osak keenomistaja, 

mutta omistus rajoittuu kuitenkin pieneen henkilöpiiriin, osakeyhtiölain perusperiaattei-

den merkitys riippuu siitä, miten yksimielisiä osakkeiden omistajat ovat ja missä määrin 

he osallistuvat yhtiön johtoon. Perheyhtiössä usein kaikki perheenjäse net saattavat olla 

sekä omistajia että yhtiön johtoon kuuluvia. Tällaisissa yhtiöissä pää tökset voidaan yleen-

sä tehdä yksimielisesti ja monia osakeyhtiölain muotomääräyksiä noudattamatta.107

Suuremmissa osakeyhtiöissä, joissa on useita osakkeenomistajia, saatta esiintyä erimie-

lisyyttä yhtiön hoitamisesta ja kehittämisestä. Tällöin yhtiön tärkeimmät ratkaisut voi-

daan joutua tekemään äänestämällä yhtiökokouksessa, jossa useimmat ratkaisut tehdään 

enemmistöperiaatteella. Jotta yhtiöön voitaisiin saada vähemmistöosuuden sijoittajia, on 

näitä suojattava yhdenvertaisuusperiaatteella, voiton tuottamisen periaatteella sekä eri-

laisilla vähemmistösäännöksillä.108 Sopimusperiaate koskee kaikkia osakeyhtiöitä niiden 

koosta tai osakkaiden määrästä riippumatta. Isommissa yhtiöissä sopimusperiaatteen so-

veltaminen kaikkien osakkeenomistajien kanssa on kuitenkin mahdotonta. Sopimusva-

pauden periaate korostuu yhdenyhtiössä ja muissa pienissä yhtiöissä. 

104  Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 44. Näin edelleen uudessa osakeyhtiölaissa.
105  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 44.
106  Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 14.
107  Ks. Airaksinen – Jauhianen – Neimala 2001, s. 14.
108  Ks. Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 14.
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4.1.2.  Oikeushenkilöllisyys ja sopimusvapaus

Oikeushenkilöllisyys ja sopimusvapaus ovat siis osakeyhtiön perusominaisuuksia ja 

yleisiä periaatteita, kaksi keskeistä lähtökohtaa osakeyhtiölain periaatteita sovellettaes-

sa. Osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n mukaan osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen 

oikeushenkilö. Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Oikeushen-

kilöllisyys tarkoittaa sitä, että osakeyhtiöllä itsessään on osakkaista tai yhtiön johdosta 

erillisenä henkilönä oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus. Oikeuskelpoisuus tar-

koittaa sitä, että yhtiö voi saada oikeuksia ja tulla velvoitetuksi. Yhtiö voi omistaa omai-

suutta. Erillisen omaisuuden merkitys on korostunut sidotun oman pääoman periaatteen 

johdosta.109

Oikeustoimikelpoisuuteen kuuluu kyky tehdä oikeudellisia toimia kuten sopimuksia, 

kyky kantaa ja vastata tuomioistuimessa. Yhtiön toimielimellä on oikeus edustaa yhtiö-

tä, osakkaalla ei ole pelkän osakkuuden perusteella tätä oikeutta. Edustusoikeutta ei ole, 

vaikka osakas omistaisi kaikki osakkeet yksin. Osakas voi kuitenkin saada yhtiöltä val-

tuutuksen toimia yhtiön puolesta, jolloin osakas on samassa asemassa kuin kuka tahansa 

toimielimen jäsen tai valtuutettu. Oikeushenkilöllisyyteen liittyy myös se, että yhtiön 

toimielimen asianmukaisesti yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi tulee yhtiötä sitovak-

si, ei toimielimen jäseniä tai osakkaita sitovaksi.110 Osakeyhtiölaissa ei ole kielletty osa-

keyhtiötä tekemästä oikeustoimia lähipiiriinsä kuuluvien kanssa. Oikeustoimia oli rajoi-

tettu osakeyhtiölaissa velkojien suojaamiseksi ja osakeyhtiön varojenjakosäännösten kier-

tämisen ehkäisemiseksi.111 Koska uudessa osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilainaa koskevaa 

erityssäännöstä, lähipiirilainoihin sovelletaan OYL 13 luvun varojen jakamista koskevia 

säännöksiä. Yhtiön hallitus päättää lähipiirilainan antamisesta ja hallituksen on otettava 

lainaa annettaessa huomioon taseen vahvistamisen jälkeen tapahtuneet muutok set yhtiön 

yhtiön taloudellisessa asemassa. Päätöksistä on syytä tehdä pöytäkirja, vaikka osakkeen-

omistajia olisi vain yksi, joka on samalla hallituksen ainoa jäsen. Osakeyhtiö lain 13 luvun 

4 §:n mukaan vastoin osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiöstä 

saadut varat on palautettava yhtiölle. 

109  Ks. Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 16.
110  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 57.
111  Ks. Villa 2001, s. 114. Yhtiön toimivaltaa tehdä oikeustoimia yhtiön lähipiiriin kuuluvien kanssa rajoitettiin 

EOYL 12 luvun 7 §:ssä, kun kysymys oli rahalainan ja vakuuden antamisesta.
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Osakeyhtiölain useista pakottavista säännöksistä huolimatta osakeyhtiömuoto perustuu 

osakkaiden sopimusvapauteen. Osakeyhtiölain 1 luvun 9 §:n mukaan osakkeenomistajat 

voivat yhtiöjärjestyksessä sopia yhtiön toiminnasta. Osakeyhtiölain säännöksistä suurin 

osa on tahdonvaltaisia, joten niistä voidaan sopia toisin. Yhtiöjärjestyksessä voidaan so pia 

toisin pysyvästi ja tuleviakin osakkaita sitovasti. Osakkaat voivat yksimielisesti so pia esi-

merkiksi, ettei yhtiökokousta koskevia muodollisuuksia noudateta.112 Osakeyhtiö laissa on 

pakottavia säännöksiä kuten vähemmistösäännökset, mutta laissa ei säännellä esimerkik-

si yhtiön liiketoiminnan hoitamisesta ja näin ollen osakkaat voivat sopia liike toiminnan 

hoitamisesta vapaasti.113 

4.1.3.  Osakkaan rajoitettu vastuu ja sidotun pääoman pysyvyys

Kun osakeyhtiö perustetaan, osakkaat sijoittavat siihen osakepääoman. Osakkeenomis-

taja ei ole velvollinen sijoittamaan yhtiöön enempää kuin peruspääoman. Esimerkiksi 

osake pääoman korottamiseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osakeyhtiön määräysval-

taa käyttävien osakkeenomistajien vastuu rajoittuu heidän sijoittamaan määrään. 

Rajoitetun vastuun vastapainoksi osakeyhtiölaissa on säännökset yhtiöön sijoitetun pää-

oman, sidotun oman pääoman pysyvyydestä.114 Sidottua osakepääomaa on OYL 8 luvun 

1 §:n mukaan ensisijaisesti osakepääoma, kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, 

käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto.115 Yhtiön varoja voidaan jakaa osak-

keenomistajille vain osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla. Tarkemmat säännökset varojen 

jakamisesta ja velkojien suojasta ovat OYL:n luvuissa 13–15.116 Osakkaat saavat sijoite-

tulle pääomalleen tuottona yhtiöstä osinkoa, jos yhtiö tuottaa voittoa. Osakkeenomista-

jan ei ole sallittua nostaa yksityisottona pääomaa tai voitto-osuuttaan yhtiöstä kuten esi-

merkiksi henkilöyhtiössä. Osakeyhtiöstä on sallittua nostaa osinkoa, palkkaa tai lähipii-

rilainaa.

112  Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 23.
113  Airaksisen ja Jauhiaisen mukaan pakottavan sääntelyn tarpeellisuutta ei ole yleensä kokonaan kiistetty, 

mutta sen laajuudesta käydään keskustelua. Voidaan esittää, että yhtiöön varojaan sijoittavat tuntevat 

yhtiöön liittyvät riskit ja voivat suojautua niiltä vaatimalla asianmukaisia määräyksiä esimerkiksi yhtiöiden 

yhtiöjärjestyksiin tai jättämällä sijoituksen tekemättä. Ks. Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 19.
114  Ks. Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 15.
115  Ks. OYL 8 luvun 1 §:n 2 mom. Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneestä vara- ja ylikurssirahastosta 

säädetään osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa.
116 Ks. HE 109/2005, s. 38.
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Osakeyhtiön velkoja ei voi periä saataviaan suoraan osakkaalta. Jos yhtiöllä ei ole varoja 

maksaa velkojaan, se menee konkurssiin. Osakkeenomistaja ei ole velvollinen laitta maan 

lisää pääomaa yhtiöön, sillä hänen vastuunsa rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Omistajien 

rajoitettu vastuu herättää oikeudenmukaisuuskysymyksiä, sillä velkoja jou tuu tyytymään 

vain yhtiön varallisuuteen. Taloustieteen termein voitaisiin sanoa, etteivät osakkaat kan-

na kaikkia kustannuksia toiminnastaan, mikä on talouden tehokkuuden kannalta epätoi-

vottavaa117. Pienemmissä osakeyhtiöissä osakkaat joutuvat kuitenkin yleisesti takaamaan 

yhtiön velkoja tai antamaan yhtiön puolesta vakuuksia, jolloin mak suvelvollisuuskin seu-

raa tosiasiallisesti tällaista osakkeenomistajaa.

4.1.4.  Osakkeiden luovutettavuus ja voiton tuottamisen tarkoitus

Osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n mukaan osake voidaan rajoituksitta luovuttaa ja hankkia, 

jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakkeen vapaa luovutus tekee mahdolliseksi ir-

rottautumisen yhtiöstä sekä omistuksen muuttamisen rahaksi tilanteessa, jossa sijoitus ta 

ei voida OYL 1 luvun 3 §:n rajoitusten takia palauttaa yhtiöstä. Oikeus hankkia osak keita 

katsotaan sisältyvän vapaan luovutettavuuden periaatteeseen.118 

Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan rajoittaa oikeutta luovuttaa tai hankkia osakkei-

ta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa muita varsinaisia luovutus- ja hankintarajoituksia 

kuin OYL 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke ja 8 §:n suostumuslauseke. Osa ketta 

koskevien luovutusrajoitusten ottaminen yhtiöjärjestykseen edellyttää OYL 5 lu vun 29 

§:n 1 momentin kohdan mukaan osakkeenomistajan suostumusta.119

Osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukaan yhtiön tarkoituksena on tuottaa osakkeenomista-

jille voittoa, jollei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Jos osakkaat eivät halua, että yhtiön 

tarkoituksena on tuottaa voittoa, asiasta on mainittava yhtiöjärjestyk sessä ja samalla sii-

nä on määrättävä, miten yhtiön varoja käytetään. Osakeyhtiö voi olla hyväntekeväisyys-

yhtiö. Voiton tuottaminen ei tarkoita voiton maksimointia lyhyellä ai kavälillä. Yhtiö voi 

117  Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 24.
118  Ks. HE 109/2005, s. 38.
119  Ks. HE 109/2005, s. 38.
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käyttää varoja markkinointiin ja tuotekehitykseen, vaikka panostus toisi tuottoa vasta 

myöhemmin. Yhtiön tarkoitus voi olla myös osakkeiden arvon maksi moiminen. Pienten 

osakeyhtiöiden kohdalla olennaisinta on kuitenkin voiton tuottamis tarkoitus, sillä yhtiöön 

kohdistuvat tuotto-odotukset eivät heijastu osakkeen arvoon sa malla tavoin kuin julki-

sesti noteeratuissa yhtiöissä. Toisaalta pientä yhtiötä myytäessä tuotto-odotukset voivat 

vaikuttaa suuresti yhtiön osakkeiden myyntihintaan.120

Voiton tuottamisperiaatteella on aina merkitystä osakkaiden keskinäisissä suhteissa. Yh-

tiöissä, joissa omistus ja johto ovat eriytyneet, voiton tuottamisen tarkoituksella on mer-

kitystä myös osakkaiden ja johdon välisissä suhteissa. Suhteessa velkojiin periaatteen 

merkitys rajoittuu sidotun pääoman pysyvyyteen. Velkojat eivät voi vaatia, että yhtiö 

pyrkisi lisäämään omaisuuttaan yli sidotun oman pääoman.121

Osakeyhtiö ei saa antaa huomattavia lahjoituksia, elleivät ne palvele voiton tuottamisen 

tarkoitusta. Lahja on suoritus, josta ei saa asianmukaista vastinetta. Lahjoitus voi toteu-

tua siten, että yhtiö maksaa esimerkiksi raaka-aineesta ylihintaa. Osakeyhtiölain mukaan 

yhtiökokous voi päättää antaa lahjoja yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoi-

tukseen, jos lahja on yhtiön tilaan nähden kohtuullinen. Yhtiön johto voi tehdä vain yh tiön 

asemaan nähden vähäisiä lahjoituksia. Lahjoitusta tehtäessä on kiinnitettävä huo miota 

sidotun pääoman pysyvyyden periaatteeseen. Jos yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoi sia va-

roja, se ei voi tehdä lahjoituksia. Toisaalta ei ole mitään estettä sille, että kaikki osakkaat 

yksimielisellä päätöksellä päättävät lahjoittaa yhtiön varoja esimerkiksi spon sorointina 

saman määrän kuin he voisivat jakaa yhtiön varoja osinkona122. Päätös ei loukkaa velko-

jien oikeutta eikä yksimielisesti tehtynä osakkaiden yhdenvertaisuutta. 

4.1.5.  Enemmistöperiaate ja yhdenvertaisuusperiaate

Osakeyhtiölain 1 luvun 6 §:n mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yh-

tiökokouksessa enemmistöperiaatteella. Enemmistöperiaate tarkoittaa sitä, että yhtiön 

asioista päätetään äänten enemmistöllä, jollei laista tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. 

Enemmistöperiaate on omaksuttu sen takia, että kaikki osakkaat eivät aina ole yksimieli-

120  Ks. HE 109/2005, s. 39.
121  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 54.
122  Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 21.
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siä tai heitä on niin paljon, ettei kaikkia osakkeenomistajia edes saada saapumaan äänes-

tystilanteeseen mukaan. Osakeyhtiölaki edellyttää eräissä tapauksissa, että päätökset teh-

dään yhtiökokouksessa 2/3:n tai suuremmalla enemmistöllä.123 Olennaista on kuitenkin 

se, ettei päätökseen vaadita kaikkien osakkaiden suostumusta muissa kuin hyvin harvi-

naisissa poikkeustapauksissa124. 

Enemmistöperiaatteen mukaan osakkaiden enemmistö määrää, miten yhtiö sijoittaa 

varansa. Käytännössä enemmistö päättää viime kädessä, mitä liiketoimintaa yhtiö har-

joittaa, sillä yhtiön hallitus tekee liiketoimintaratkaisut. Osak kaat ratkaisevat enemmis-

töperiaatteella esimerkiksi millaisella pääomarakenteella yritystä harjoitetaan, päätökset 

osakean nista tai sulautumisesta toiseen yhtiöön. Enemmistöperiaatteen käyttöä rajoitta-

vat pakot tavien säännösten lisäksi yhdenvertaisuusperiaate, voiton tuottamisen periaate 

ja yhtiö järjestyksen toimialamääräykset.125 Toisaalta, vaikka enemmistöllä on laaja va-

paus päät tää siitä, miten yhtiö pyrkii saavuttamaan voittoa, sillä ei ole juurikaan mah-

dollisuutta vaikuttaa voitonjakopäätöksiin. Laajasti ajateltuna lähipiirilainasta päättämi-

nen voidaan katsoa voitonjakamiseksi. Lähipiirilainasta päätti ennen uutta osakeyhtiö-

lakia yhtiön hallitus enemmistöperiaatteella, jos hallituksessa on useampi jäsen. Uuden 

osakeyhtiö lain 13 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa 

muulla tavoin kuin OYL 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vain kaikkien 

osak keenomistajien suostumuksella. Tätä säännöstä sovelletaan lähipiirilainoihin.

Enemmistöperiaatteesta seuraa, että on suojattava myös vähemmistöön jäävien osakkee-

nomistajien oikeuksia yhdenvertaisuusperiaatteella ja vähemmistösäännöksillä. Yhden-

vertaisuusperiaatteella pyritään takaamaan osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Periaate 

merkitsee ensisijassa sitä, ettei yhtiössä saa tehdä päätöstä, joka tuottaisi osakkaalle tai 

jollekin muulle epäoikeutettua etua toisen osakkaan tai yhtiön kustannuksella126. Periaa te 

ei estä enemmistövallan käyttämistä, mutta se estää enemmistöosakkeenomistajien suosi-

misen vähemmistön kustannuksella. Tyypillisessä yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaus-

tapauksessa jokin taho, yleensä enemmistöosakas tai -osakkaat, ottavat yhtiöstä varoja 

itselleen voitonjakona tai jollakin muulla tavalla muiden osakkaiden kustannuk sella.127 

123  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 46.
124  Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 17.
125  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 46-47.
126  Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 47.
127  Ks. Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s.18.
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Yhdenvertaisuusperiaate ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien osakkaiden asema yh-

tiössä olisi samanlainen, vaan sillä pyritään takaamaan se, että osakkaan asema säilyisi 

sellaisena, miksi se on laissa ja yhtiöjärjestyksessä määritelty. 

4.1.6.  Johdon velvollisuus edistää yhtiön etua

Osakeyhtiölain 1 luvun 8 §:n mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä 

yhtiön etua. Säännös sisältää velvollisuuden toimia huolellisesti ja yhtiön edun mukai-

sesti.128 Yhtiön johdon on toimittava huolellisesti päätösten valmiste lussa, päätöksente-

ossa ja täytäntöönpanossa.129 Huolellisuusvelvollisuuden vastaisena voi daan pitää myös 

sitä, että jokin toimi jätetään tekemättä. Huolellisuutta on arvioitava objektiivisista läh-

tökohdista. Sitä arvioidaan hyvän liikkeenjohtotavan mukai sesti ja tappiollisiakin hank-

keita voi esiintyä. Kun on kysymyksessä rahalaina, velvoitti EOYL 12 luvun 8 § lai-

nan saajan palauttamaan lainan yhtiölle, jos se oli annettu vastoin EOYL 12 luvun 7 

§:n säännöksiä. Tämä vaatimus asetti yhtiön johdolle jatkuvan seu rantavelvollisuuden. 

Lähipiirilainaa koskeva EOYL 12 luvun 7 § ei ole voimassa, mutta kaikkien osakkeen-

omistajien suostumuksella lähipiirilainoja voidaan myöntää. Osa keyhtiölain 13 luvun 

4 §:n varojen palauttamisvelvollisuus vastaa lähes EOYL 12 luvun 8 §:ää. Osakeyhtiölain 

mukaan yhtiön johto on myös vahingonkorvausvelvollinen, jos se ei ole pyrkinyt edistä-

mään yhtiön etua, on toiminut huolimattomasti ja tästä on aiheu tunut yhtiölle, osakkaalle, 

velkojalle tai muulle asianosaiselle haittaa. 

Toimiminen yhtiön edun mukaisesti merkitsee yhtiön johdolle asetettua lojaliteettivel-

vollisuutta yhtiötä ja kaikkia sen osakkeenomistajia kohtaan.130 Yhtiön johtoa voidaan 

verrata osakkaiden valtuuttamaan asiamieheen. Kun otetaan huomioon yhdenvertaisuus-

periaate, yhtiön johto ei saa toimia vain tiettyjen osakkaiden tai velkojien etujen mukai-

sesti, eikä myöskään omien etujensa vuoksi. Yhtiön johdolla ei kuitenkaan ole yhtiöoikeu-

dellista velvollisuutta ajaa eri sidosryhmien, kuten esimerkiksi työntekijöiden etua. Sen 

on kylläkin noudatettava Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä esimerkiksi työ- ja ym-

päristölainsäädäntöä.131

128  Ks. HE 109/2005, s. 40.
129  Ks. Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 23.
130  Ks. HE 109/2005, s. 41.
131  Ks. Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 22.
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4.2.  Osakeyhtiölain lähipiirilaina

4.2.1.  Lähipiirilainasääntelyn muutoksista uudessa osakeyhtiölaissa

Uusi osakeyhtiölaki vahvistettiin heinäkuussa 2006 ja se tuli voimaan 1.9.2006.132 Uu-

dessa osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä. Hallituksen esi-

tyksen mukaan lähipiirilainoihin liittyvinä ongelmina pidettiin sitä, että osakkeenomista-

jille annetuilla lainoilla voitiin kiertää varojen jakamista koskevia säännöksiä. Yhden-

vertaisuusperiaate tuli myös helposti loukatuksi, kun vain tietyille osakkeenomistajille 

annettiin rahalainoja. Lainojen myöntämisestä päättivät usein myös lainansaajat itse, 

jol loin väärinkäytökset olivat mahdollisia.133 Lähipiirilainoja koskevilla EOYL 12 luvun 

7 §:n kielloilla ja rajoituksilla pyrittiin estämään varojen jakoa koskevien pää sääntöjen 

kiertäminen naamioimalla varojen jako pitkäaikaiseksi lainaksi tai vakuude nannoksi.134 

Sääntely lienee perustunut verotuksellisille näkökohdille.135 

Yhtiön sidottua pääomaa koskee koskemattomuusperiaate, koska osakkeenomistajat ei-

vät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista tai muista velvoitteista. Siitä 

seurasi, että EOYL 12 luvun 7 §:ssä yhtiön varojen lainaamista ja vakuuksien antamista 

osakkeenomistajille rajoitettiin velkojien suojaksi. Osittaisilla laina- ja vakuuskielloil-

la pyrittiin myös osakkeenomistajien yhdenvertaiseen kohteluun. Lähipiirisäännös oli 

poikkeus osakeyhtiön oikeudesta ryhtyä oikeustoimiin kolmannen henkilön kanssa esi-

merkiksi antamalla hänelle luottoa. Lainsäätäjä oli, säätämällä varsin yksityiskohtaisen 

ja vaikeaselkoisen EOYL 12 luvun 7 §:n säännöksen, ilmeisesti halunnut osoittaa kaik-

ki ne ennakoitavissa olevat tilanteet, joissa velaksiantoa ja vakuuden antamista tulee so-

veltaa.136 

132  Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 ja Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625. Hallituksen esitys 

109/2005 annettiin eduskunnalle 2.9.2005. Talousvaliokunnan mietinnön TaVM 7/2006 pöydällepano tapahtui 

eduskunnassa 8.6.2006.
133  Ks. HE 109/2005, s. 26. Säännösten tausta lienee vero-oikeudessa, joka kattaa nämä asiat nykyään hyvin. 

Eräänä keskeisenä tavoitteena oli estää varojen jakaminen yhtiöstä pitkäaikaisten lainojen muodossa. Ks. 

Airaksinen 2004, s. 11.
134  Ks. af Schulten II 2004, s. 356.
135  Ks. HE 109/2005, s. 26.
136  Ks. Villa 2002a, s. 293.
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Lähipiirilainoja koskevaa EOYL 12 luvun 7 §n säännöstä pidettiin monilta osin epäjoh-

donmukaisena. Epäjohdonmukaisuuksina hallituksen esityksessä on mainittu esimerkik-

si, että säännösten perusteluissa esitettyjä ongelmia voi liittyä mihin tahansa yhtiön ja 

sen lähipiirin välisiin toimenpiteisiin. Lisäksi epäjohdonmukaisuutta esiintyi lainananto-

rajoituksista myönnettävissä poikkeuksissa. Esimerkiksi konsernin sisällä annettaviin lai-

noihin näyttäisivät liittyvän kaikki lähipiirilainanannon ongelmat. Yhtiölainsäädän nössä 

konserni ei ole taloudellinen kokonaisuus eikä konsernilainanannon erityisase maakaan 

voida siten yhtiöoikeudellisesti perustella. Vanhan osakeyhtiölain elinkeinolai noja koske-

va poikkeus oli sisällöltään epäselvä ja vesitti lainanantorajoituksia. Hallituksen esityk-

sen mukaan käytän nön ongelmia esiintyi annettaessa lainoja sisaryhtiölle ja osuuskunnan 

muodostamille konserneille. EU-oikeuden kannalta on ongelmallista, jos konsernilainoja 

saisi antaa vain kotimaisille yhtiöille.137

Edellä esitetyistä käytännön ongelmista ja epäjohdonmukaisuuksista johtuen hallituk sen 

esityksessä uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi ei ehdotettu otettavaksi lähipiirilai noja 

koskevia erityissäännöksiä.138 Hallituksen esityksen mukaan ratkaisua tuki pohjois maiden 

ulkopuolisiin maihin tehty oikeusvertailu. Hallituksen esityksessä korostettiin vielä, että 

on harvoin yhtiön edun tai toiminnan mukaista lainata merkittäviä summia omistajalle 

tai johdon jäsenelle. Oikeussuojaa tällaisia toimia vas taan tehostavat vahingonkorvauslu-

kuun sisältyvät ehdotukset tuottamusolettamasta. Lo puksi hallituksen esityksessä mai-

nitaan, että lähipiirilainat voivat kuitenkin olla sallittu ja esimerkiksi konsernitilanteissa, 

joissa konserniyhtiö saa konsernikassaan tehdystä si joituksesta itselleen hyötyä esimer-

kiksi korkotuoton, vastaisen rahoituksen tai muun sel laisen edun muodossa.139 

Uudessa osakeyhtiölaissa on säännöksiä, jotka on otettava huomioon lähipiirilainoja an-

nettaessa sekä joitakin lähipiirilainoja koskevia säännöksiä. Osakeyhtiölain 13 luvun 

2 §:ssä yhtiön varojen jakamisesta esitetään, ettei yhtiö saa jakaa varoja, jos jaet taessa 

tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön. Säännös on otettava huo mioon 

myös lähipiirilainoja annettaessa. Osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 4 momentin mu kaan 

yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksel la ja-

kaa myös muulla tavoin kuin OYL 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla taval la. 

137  Ks. HE 109/2005, s. 26.
138  Lähipiirilainoja koskevasta sääntelystä luopumista kannattivat esimerkiksi Lakimiesliitto, kaikkein kriittisempiä 

olivat konkurssiasiamies, SAK, HTM-tilintarkastajat ja Hovioikeustuomarit. Ks. OM 2003:39, s. 24.
139  Ks. HE 109/2005, s. 26.
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Tämän säännöksen turvin lähipiirilainoja voidaan antaa yhtiöstä. Lisäksi OYL 13 lu vun 

4 §:n mukaan vastoin osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiöstä saa dut va-

rat on palautettava yhtiölle. Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:ssä säädetään yhtiön lähi piirille 

annettujen lainojen yksilöimisestä toimintakertomuksessa. Osakeyhtiölain 8 lu vun 6 §:n 

2 momentissa määritellään lähipiiri. Osakeyhtiölain 13 luvun 10 § on EOYL 12 luvun 7 

§:n 3 momenttia vastaava säännös, jossa kielletään omien osakkeiden han kinnan rahoit-

taminen osakeyhtiön antamalla rahalainalla. Osakeyhtiölain 22 luvussa on vahingonkor-

vausta koskeva sääntely. Luku perustuu EOYL:n 15 luvun periaatteille.

Lähipiirilainojen suhteen on käytännössä huolehdittava, että lainoja annettaessa nouda-

tetaan uuden osakeyhtiölain yleisiä periaatteita. Lähipiiriin kohdistuvien rahoituspäätös-

ten laillisuuden arviointi tehdään yleisten periaatteiden perusteella (johdon huolellisuus, 

yhtiön edun noudattaminen, yhtiön toiminnan tarkoitus, liiketoiminen liiketaloudel-

linen peruste)140. Kaikkia osakkaita on kohdeltava tasavertaisesti eikä kenellekään saa 

antaa muita parempia etuja yhtiöstä. Jos lähipiirilaina annetaan, hallituksen vastuulla 

on, että lainananto on yhtiön edun mukaista. Jos kaikki osakkeenomistajat hyväksyvät 

lähipiiri lainan, ei ongelmia esiinny. Toisaalta kaiken lähtökohtana on edelleen, että yh-

tiöllä on voitonjakokelpoisia varoja, vapaata omaa pääomaa.141 Lisäksi yhtiön hallituk-

sen on otet tava huomioon tulevat, mahdollisesti yhtiön maksukykyä heikentävät seikat. 

Va hingonkorvausvelvollisuus saattaa uuden osakeyhtiölain voimassa ollessa toteutua jo 

tuottamuksellisella teolla, ei siis tarvita tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

4.2.2.  Lähipiirilainaa koskeva EOYL 12 luvun 7 §

Yhtiö sai EOYL 12 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan antaa rahalainan yhtiön lähipiiriin 

kuuluvalle vain EOYL 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen voitonjakokelpoisten varojen ra-

joissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. Yhtiö ei voinut lainata lähipiirille osakepääomaa 

eikä muuta sidottua pääomaa, joita olivat esimerkiksi ylikurssirahasto, vararahasto ja ar-

vonkorotusrahasto eikä myöskään muita jakokelvottomien varojen katteena olevia va-

140  Immonen 2006, s. 51. Näin myös Villa esittäen, että yleiset periaatteet eivät kiellä lähipiirilainojen antamista, 

mutta ne edellyttävät, että lainat täyttävät niissä asetetut yleiset periaatteet, kuten sen, että niillä on 

liiketoiminnallinen tarkoitus. Ks. Villa 2006, s. 303.
141  Jakokelpoiset varat on erityisesti mainittu OYL 13 luvun 10 §:ssä, joka koskee omien osakkeiden hankinnan 

rahoittamista.
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roja.142 Yh tiön lainasaamiset lähipiiriltä saivat olla yhteismäärältään enintään viimeksi 

kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruiset. 

Uutta lai naa annettaessa voitonjakokelpoisista varoista oli vähennettävä vahvistetun ta-

seen pe rusteella tapahtunut voiton ja varojen jakaminen. Esimerkiksi osingonjako saattoi 

alen taa jakokelpoiset varat niin, ettei uusia lähipiirilainoja voitu myöntää. Lisäksi huo-

mioon oli otettava lähipiirille jo aikaisemmin annetut lainat, joita ei oltu maksettu yh-

tiölle takaisin. Uusi osakeyhtiö ei siten voinut antaa lainaa osakkeenomistajalleen ennen 

kuin ensimmäinen tilinpäätös oli tehty ja vahvistettu, sillä tätä ennen yhtiössä oli vain 

sidottua pääomaa (osakepääoma ja mahdollinen ylikurssirahasto). Myöhemminkään yh-

tiö ei voinut antaa lainaa, jos yhtiöllä ei ollut taseessa näkyvissä vapaata omaa pää omaa. 

Jos yhtiö oli alentanut osakepääomaansa tappioiden kattamiseksi, voittoa ei saanut jakaa 

alentamisen rekisteröintiä seuraavan kolmen vuoden aikana ellei osakepääomaa ole ko-

rotettu vähintään alentamismäärällä143. On ilmeistä, ettei lähipiirilainojenkaan an taminen 

ollut mahdollista osakepääoman alentamisen jälkeisen kolmen vuoden aika na.144 Voitto, 

joka erityislain, yhtiöjärjestysmääräyksen tai yhtiökokouksen rahastointi päätöksen mu-

kaan oli siirrettävä sidottuun omaan pääomaan (vararahastoon), ei myös kään oikeuttanut 

yhtiötä lainanantoon yhtiön lähipiirille145.

Lähipiirilainojen ehdoton lainakielto ja -rajoitukset koskivat EOYL 12 luvun 7:ssä vain ra-

halainaa. Rahalainalla tarkoitettiin kaikkia saamisia lukuunottamatta tavanomaisin mak-

suajoin suoritettavia asiakassaamisia, esimerkiksi yhtiön tuotteiden myynnistä joh tuvia 

lyhytaikaisia tili-, luottokortti- ja osamaksusaamisia. Luottoajan pituus tai muut seikat 

saattoivat kuitenkin johtaa siihen, että niitä pidettiin peiteltynä rahalainana.146 Myös mui-

hin oikeustoimiin kuin rahan velaksiantoon liittyviin suhteisiin voi liittyä sel laisia ehtoja, 

että ne tekivät oikeustoimista tosiasiallisesti EOYL 12 luvun 7 §:n mukai sia rahalainoja. 

Velkasuhteen ehdot (esimerkiksi korko, velka-aika, erääntyminen ja muut luottosuhtee-

seen yleisesti liittyvät ehdot) osoittivat, oliko kyseessä tosiasiallisesti rahalaina. Esimerk-

kinä voidaan esittää ennakkopäätös KKO 1992:98, jossa osakeyhtiön tilinpäätökseen oli 

useilta perättäisiltä vuosilta kirjattu osakkeenomistajalta erisuuruisia saatavia, jotka kir-

142  OYL 8 luvun 1 §:n mukaan sidottua omaa pääomaa ovat kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, 

käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto.
143  Leppiniemi 2005, s. 307–308.
144  Ks. Leppiniemi 2005, s. 308. Ks. Penttilä 1998b, s. 291–292.
145  af Schulten II 2004, s. 358.
146  Ks. af Schulten II 2004, s. 357.
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janpidon mukaan koostuivat hänelle suoritetuista matkaennakoista, osakkeenomistajan 

ja hänen vaimonsa puolesta suoritetuista maksuista, osakkeenomis tajan nostoista yhtiön 

kassasta ja tileiltä. Saatavia pidettiin rahalainana ottaen huomioon yhtäältä, että varat oli 

pääasiallisesti käytetty yhtiön toiminnalle vieraisiin tarkoituksiin ja toisaalta, ettei saa-

tavia ollut selvitetty kohtuullisessa ajassa eikä edes tilikausittain. Korkeimman oikeuden 

ratkaisussa matkakuluennakot, joiden ei voitu näyttää tulleen yh tiön hyväksi, katsottiin 

rahalainoiksi. Lyhytaikaista palkkaennakkoa ei kuitenkaan yleen sä voitane pitää rahalai-

nana.147

Yhtiö ei voinut myöskään EOYL 12 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan antaa rahalainaa tai 

muita yhtiön varoja käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että varojen saaja tai tämän lähi-

piiriin kuuluva hankkisi varoilla yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhtei sön 

osakkeita. Varojen antamisen kiellon tarkoituksena ei pelkästään ollut suojan anta minen 

velkojalle (pääoman säilyminen), vaan myös osakkeenomistajien yhdenvertainen kohte-

lu148. Varojen antamisen kielto EOYL 12 luvun 7 §:n 3 momentissa oli yhteydessä omien 

osakkeiden ostoa koskevaan sääntelyyn, sillä EOYL 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan 

yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan vain varoilla, jotka voidaan käyttää voiton jakoon.149 

Lainkohdan sanamuoto vaikutti sallivan omien osakkeiden hankinnan rahoi tuskiellon 

piirissä olevien osakkeiden hankinnan hyödyntämällä ulkopuoliselta laina nantajalta 

saatavaa rahalainaa, joka maksetaan takaisin kohdeyhteisön varoista tämän osakkeiden 

hankkimisen jälkeen (ns. minuutti- tai yön yli -laina). Edellä esitettyä menet telyä tuli 

kuitenkin arvioida omien osakkeiden hankinnan rahoituskiellon vastaisena, mikäli osak-

keiden tai osuuksien hankkiminen rahoitetaan tosiasiallisesti kohdeyhteisön varoilla.150 

Yhtiön osakkeiden ostamisen rahoittamiseksi ei voitu antaa rahalainaa kol mannelle hen-

kilölle (esimerkiksi yhtiön työntekijälle tai ystävällismieliselle taholle) yh tiötä uhkaavan 

ns. nurkanvaltauksen vaikeuttamiseksi. Kiellon tarkoituksena oli estää lainananto hen-

kilölle, joka lainavaroilla hankkisi määräämisvallan takaavan osakeosuu den yhtiön van-

hoilta osakkeenomistajilta. Tuolloin nimittäin osakkeenomistajat olisivat sa aneet yhtiöön 

sijoittamansa pääoman takaisin noudattamatta EOYL 12 luvun 1 §:ssä sää dettyjä yhtiön 

varojen jakoa koskevia periaatteita.151

147  Ks. af Schulten II 2004, s. 358.
148  Villa 2002b, s. 127.
149  Ks. Villa 2002b, s. 128.
150  Ks. Tikkanen 2005, s. 1223-1224.
151  Ks. af Schulten II 2004, s. 363.
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Kolmelle kohteelle voitiin antaa rahalainoja EOYL 12 luvun 7 §:n 2 momentin rajoi-

tuksista huolimatta. Lainoja voitiin näissä tapauksissa antaa riippumatta yhtiön voitonja-

kokelpoisista varoista eikä turvaavaa vakuutta tarvinnut vaatia. Valtiolle, kun nalle tai 

kuntainliitolle voitiin nimittäin antaa rahalainoja rajoituksetta. Myöskään konserniluot-

toja rajoitukset eivät koskeneet. Kaupallisia lainoja voitiin antaa lähipiiriläiselle, jos saaja 

harjoitti elinkeinoa, oli yhteisö tai säätiö, ei kuulunut rahalainan antajan kanssa sa maan 

konserniin, ei ollut yhtiön johdon tai näiden läheisten määräysvallassa oleva yhtei sö tai 

säätiö, ei ollut yhtiön tilintarkastajana toimiva yhteisö, laina perustui liiketaloudel lisiin 

syihin, rahalaina oli tarkoitettu yksinomaan velallisen elinkeinotoimintaa varten eikä lai-

na-aika ollut tavanomaista pitempi. 

Elinkeinon harjoittamisella tarkoitettiin kaikkea taloudelliseen tulokseen tähtäävää toi-

mintaa, johon liittyi yrittäjäriski152. Viittaus liiketaloudellisiin syihin tarkoitti sitä, että lai-

nan tuli liittyä välittömästi lainansaajan elinkeinotoimintaan. Lainarahojen käyttämi nen 

toiminnan kannalta vieraisiin kohteisiin ei liene liiketaloudellisesti perusteltua. Laissa ei 

ollut sääntelyä tavanomaisesta laina-ajan pituudesta. Tulkinta-apua voitiin ha kea vertaa-

malla laina-aikaa muihin samansisältöisten velkasuhteiden laina-aikoihin.153 Laina-aikaa 

pidettiin yleensä tavanomaista pidempänä, jos lainaa käsiteltiin pääomasi joituksena, kos-

ka sitä ei lyhennetty säännöllisesti. Laina-aika muodostui myös pitkäksi, jos takaisinmak-

sun tiedettiin olevan epävarma. Lainan kestoaikaa koskeva edellytys täs mensi liiketa-

loudellisten syiden käsitettä, sillä tavanomaista pitempiaikainen laina ei yleensä ollut lii-

ketaloudellisesti perusteltavissa154. Arvioon vaikutti velallisen toimiala, lainan tarkoitus, 

juoksevan toiminnan rahoittaminen tai käyttöomaisuuden hankkiminen.

4.2.3.  Lähipiirilaina ja uusi osakeyhtiölaki 

Lähipiirilainaa koskevaa EOYL 12 luvun 7 §:ää vastaavaa säännöstä ei uudessa osa-

keyhtiölaissa ole. Yleiset periaatteet eivät kiellä lähipiirilainojen antamista, mutta ne 

edellyttävät, että lähipiirilainat täyttävät niissä asetetut osakeyhtiölain periaatteet.155 Lä-

hipiirilainaa myönnettäessä on otettava huomioon uuden osakeyhtiölain varojen jaka-

152  af Schulten II 2004, s. 361.
153  af Schulten II 2004, s. 362
154  af Schulten II 2004, s. 363.
155  Ks. Villa 2006, s. 303.
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mista ja päätöksentekoa koskevat säännökset. Myös osakeyhtiölain varojen jaka miseen 

liittyvä yhtiön maksukyky on otettava huomion. Lähipiirilaina on palautettava yhtiölle, 

jos se on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Osakeyhtiön pääoman pysyvyys on yksi osakeyhtiöoikeuden perusperiaatteista. Tästä 

syystä suorituksia osakkeenomistajille säännellään kattavasti. Osakeyhtiölain 13 luvun 

1 §:n mukaan yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille vain sen mukaan kuin osa-

keyhtiölaissa säädetään:

1. voitonjaosta (osinko) ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta;

2. osakeyhtiölain 14 luvussa tarkoitetusta osakepääoman alentamisesta;

3. osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetusta omien osakkeiden hankkimisesta 

ja lu nastamisesta; sekä

4. osakeyhtiölain 20 luvussa tarkoitetusta yhtiön purkamisesta ja rekisteristä 

poistami sesta. 

Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 3 momentissa todetaan vielä, että muulla tavalla tapahtu va 

varojen jakaminen eli ilman liiketaloudellista perustetta tapahtuva varojen vähentä minen 

tai velkojen lisääminen on laitonta varojenjakoa.156 Osakkeenomis tajalle ei yleensä ole 

annettu lähipiirilainaa liiketaloudellisesta syystä. Näin ollen lainan antaminen on laitonta 

varojen jakoa. Hallituksen esityksessä esimerkkinä on mainittu verotuksessa tunnettu 

konserniavustus, josta osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä. Yhtiöoikeudellisesti tällaiset 

avustukset voinevat olla lähinnä osinkoa tai mahdollisesti lainaa. Osakeyhtiö lain 13 lu-

vun 6 §:n 4 momentin mukaan jakokelpoisia varoja voidaan jakaa muutenkin, jos osak-

keenomistajat ovat yksimielisiä.157 

Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaan yhtiön varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä 

tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön. Varoja ei saa jakaa myöskään, jos 

tiedetään tai pitäisi tietää, että jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Maksukykyisyy den 

katsotaan kuuluvan yhtiön hallituksen yleisen huolellisuusvelvollisuuden alaan. Maksu-

kykyisyyden arvioinnin sisältöä ei ole oikeuskirjallisuudessa tarkemmin määritel ty.158 

156  Ks. HE 109/2005, s. 123.
157  Ks. HE 109/2005, s. 124.
158  Ks. HE 109/2005, s. 125.
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Säännös koskee kaikkia varojenjakotilanteita. Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n vas tainen 

varojen jakaminen on laitonta jakoa ja johtaa muun muassa OYL 13 luvun 4 §:ssä tarkoi-

tettuun palautusvelvollisuuteen. 

Osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:n mukaan vastoin osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mää-

räyksiä yhtiöstä saadut varat on palautettava, jos varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt 

tietää jakamisen tapahtuneen osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Palautetta-

valle määrälle on maksettava vuotuista korkoa KorkoL 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin 

voimassa olevan viitekoron mukaisesti. Säännös vastaa pääosin EOYL 12 luvun 5 §:n 

1 momenttia. Lähipiirilainoja koskevan EOYL 12 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan, jos 

yhtiö oli antanut rahalainan tai varoja käytettäväksi vastoin EOYL 12 luvun 7 §:n sään-

nöksiä, noudatettiin soveltuvin osin, mitä EOYL 12 luvun 5 §:ssä oli säädetty. Osakkeen -

omistajan oli EOYL 12 luvun 5 §:n mukaan palautettava vastoin osakeyhtiölain sään-

nöksiä yhtiöstä saamansa varat vuotuisine korkoineen, jollei hänellä ollut perusteltua ai-

hetta olettaa varojen jakamisen tapahtuneen osakeyhtiölain mukaisesti. Jos yhtiön EOYL 

12 luvun 2 §:ssä tarkoitetut voitonjakokelpoiset varat olivat vähentyneet niin, että yhtiö ei 

olisi saanut EOYL 12 luvun 7 §:n mukaan antaa rahalainaa tai vakuutta, yh tiön oli EOYL 

12 luvun 8  §:n 2 momentin mukaan perittävä rahalainoja tai vakuuksia takaisin siltä osin 

kuin niiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhtiön voitonjakokelpoisten varojen määrän. 

4.2.4.  Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen lähipiirilainalla

Yhtiö voi OYL 15 luvun 1 §:n mukaan hankkia omia osakkeitaan.159 Omien osakkeiden 

hankkiminen ja niiden edelleen luovuttaminen on keskeinen ja yleinen tapa järjestellä osa-

keyhtiön omistusta160. Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen rahalainalla muuttui 

jonkin verran, mutta pääsääntö jäi kuitenkin  pääpiirteissään entiselleen. Osakeyhtiö lain 

13 luvun 10 § on EOYL 12 luvun 7 §:n 3 momenttia vastaava säännös, jossa kielle tään 

omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen. Osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:ssä kiel letään 

rahalainan, muiden varojen ja vakuuden antaminen käytettäväksi siinä tarkoituk sessa, 

että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön osakkeita. Säännös koskee sekä jo liikkee seen las-

kettujen osakkeiden hankinnan rahoitusta että yhtiön antamien uusien osakkei den han-

159  Vanhasta osakeyhtiölaista poistettiin yleinen kielto omien osakkeiden hankkimisesta 1.9.1997.
160  Immonen 2006, s. 255.
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kinnan rahoitusta. Säännöksen soveltamisalaa ehdotettiin kuitenkin kavennetta vaksi. Se 

ei enää ulottuisi emoyhtiötä lukuun ottamatta muiden samaan konserniin kuu luvien yh-

tiöiden osakkeiden hankinnan rahoittamiseen.161 Omien osakkeiden hankintaa koskeva 

säännös korostaa velkojien suojaamista ja sidotun oman pääoman pysyvyyttä162. 

Osakeyhtiölain 13 luvun 10 §:n 2 momenttin mukaan omien osakkeiden hankinnan ra-

hoituksen kielto ei koske jakokelpoisten varojen rajoissa toteutettavia toimia, joilla on 

tarkoituksena hankkia osakkeita yhtiön tai sen lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden työnteki-

jöille. Lähipiiri on määritelty OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa. Poikkeus siis tarkoittaa 

sitä, että yhtiö voi esimerkiksi lainata varoja työntekijöilleen siinä tarkoituksessa, että 

nämä hankkivat yhtiön osakkeita. Jos hankinta tarkoittaa uusien osakkeiden merkintää, 

tulee tilinpäätöksessä selvästi käydä ilmi toteutettu järjestely, koska muuten tilinpäätös 

ei välttämättä anna yhtiön varallisuusasemasta oikeaa kuvaa. Osakeyhtiölain 13 luvun 

10 §:n säännökseen omien osakkeiden hankkimisesta sovelletaan OYL 1 luvun yleisiä 

periaatteita. Säännöksen vastainen menettely ei johda yleensä laittoman varojen jaon seu-

raamuksiin, koska kysymyksessä ei ole varsinaisesti varojen jakaminen.163 

4.2.5.  Lähipiirilainojen ilmoittamisesta ja lähipiirin määrittely

Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:ssä säädetään yhtiön lähipiirille annettujen lainojen yksilöi-

misestä toimintakertomuksessa.164 Lähipiirilainoja koskevan tiedon antaminen on kat-

sottu aiheelliseksi, vaikka lainoja koskevia erityissäännöksiä ei enää ole osakeyhtiölais-

sa.165 Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n 1 momenttin mukaan lähipiirilainat, vastuut ja vas-

tuusitoumukset sekä näiden pääasialliset ehdot on ilmoitettava toimintakertomuksessa, 

jos näiden yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai on viisi prosenttia yhtiön taseen omasta 

pääomasta. Aikaisemmin tilinpäätöksen liitetietoina ilmoitetut seikat ilmoitetaan toi-

mintakertomuksessa. Ilmoitettavien tietojen keskittäminen yhteen paikkaan selkeyttää 

tilinpäätösinformaatiota ja varmistaa sen, ettei ristiriitaisuuksia IFRS-standardien kanssa 

synny.166 

161  Ks. HE 109/2005, s. 130.
162  Villa 2002a, s. 129.
163  Ks. HE 109/2005, s. 130.
164  Säännös vastaa pitkälti EOYL 11 luvun 7 §:n säännöstä.
165  Toimintakertomus tulee laatia OYL 8 luvun 3 §:n mukaan kirjanpitolain ja OYL 8 luvun säännösten 

mukaisesti. Toimintakertomus on laadittava ottaen huomioon OYL 8 luvun 5–8 §.
166  Ks. HE 109/2005, s. 95. 
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Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuu-

luvan toistensa lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysval taa tai 

pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa kos kevassa 

päätöksenteossa. Määritelmä vastaa IAS 24 -standardin mukaista lähipiirimää ritelmää 

ja se on tarkoitettu tulkittavaksi yhteneväisesti standardin kanssa. Lähipiirisuh de syn-

tyy joko määräysvallan perusteella tai taloutta ja liiketoimintaa koskevan huomat tavan 

vaikutusvallan perusteella. Kirjoitustavan erilaisuudesta huolimatta lähipiirin kä site on 

sisällöltään verrattain lähellä EOYL 1 luvun 4 §:n lähipiirin määritelmää.167 IAS-stan-

dardin mukaisen määritelmän hyviä puolia ovat sen yhteneväisyys kirjanpito sääntelyn 

kanssa sekä tosiasiallisten vaikutusvalta suhteiden ottaminen paremmin huo mioon kuin 

vanhassa osakeyhtiölain säännöksessä. IAS-standardissa huomio kiinnite tään suhteen to-

siasialliseen sisältöön eikä ainoastaan sen oikeudelliseen muotoon.168 

Lähipiirisuhteita on lueteltu viisi kohtaa.169 Lähipiirisuhde voi perustua suoraan tai vä-

lilliseen määräysvaltaan tai osakkuusyhtiön asemaan. Kolmanneksi lähi piiriin katsotaan 

kuuluvan myös henkilö, joka omistaa suoraan tai välillisesti huomattavan vaikutus vallan 

tuovan osuuden yhtiön äänivallasta sekä ko. henkilön kanssa läheisessä per hesuhteessa 

olevat henkilöt, samoin myös yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt sekä heihin läheises-

sä perhesuhteessa olevat henkilöt. Lähipiiriin kuuluu myös sellainen yhtiö, jossa kahdessa 

viimeisessä määritelmässä tarkoitettu henkilö omistaa välillisesti tai välittömästi merkit-

tävän osuuden tai jossa henkilö voi käyttää huomattavaa vaikutus valtaa.170

4.2.6.  Lähipiirilaina ja vahingonkorvausvelvollisuus

Osakeyhtiölain lähtökohta on, että osakkaat, yhtiön johto, henkilöstö ja muut edustajat 

eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiölle aiheutuvasta tai yhtiön aiheuttamasta va-

hingosta. Vastuu on vain, jos siitä on nimenomaisesti laissa säädetty tai sovittu.171 Osa-

keyhtiölain 22 luvussa säännellään johtohenkilön, osakkeenomistajan ja yhtiökokouk-

sen puheenjohtajan yhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. Vahingon-

167  OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentti ei ole niin yksityiskohtainen kuin EOYL 12 luvun luvun 4 §.
168  Ks. HE 109/2005, s. 95.
169  IAS-standardissa lähipiirisuhteet on lueteltu sen kolmannessa kappaleessa.
170  Ks. HE 109/2005, s. 96.
171  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 369.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 46

korvausvastuun ensisijainen tarkoitus on, että yhtiön johto, osakkaat sekä tilintarkastajat 

noudattaisivat osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä, muita lakeja ja määräyksiä sekä yhtiön 

sopimusvelvoitteita. Vastuun toinen tarkoitus on korvata vahingon kärsijälle päätöksestä 

tai sen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko.172 Osakeyhtiölakiin perustuvan korvaus-

vastuun edellytyksiin sovelletaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita.173 

Vastuuvelvollisuus voi olla siviili- tai rikosperusteista. Rikosvastuu toteutuu silloin, kun 

henkilö käyttäytyy vastoin sellaista lakia tai muuta normia, jonka rikkomisesta on sää-

detty rangaistus. Vastuu on siviiliperusteista, jos se syntyy rikottaessa lakia tai muuta 

normia, jonka rikkomisesta ei ole säädetty rangaistusta esimerkiksi toimittaessa vastoin 

tietyn yhteisön sisäisiä normeja, yhtiöjärjestysmääräyksiä tai sääntöjä. Osakeyh tiölain 22 

luvun vastuusäännökset koskevat sekä siviili- että rikosperusteista korvaus vastuuta, joka 

syntyy toimittaessa yhtiössä tai sen puolesta vastoin yhtiöoikeudellisia normeja. Esimerk-

kinä voidaan mainita toiminta vastoin osakeyhtiölain säännöksiä, yh tiöjärjestyksen mää-

räyksiä tai jollekin henkilölle kuuluvaa yleistä huolellisuus velvollisuutta.174 

Osakeyhtiölain 22 luku rakentuu EOYL 15 luvun periaatteille, eikä OYL 22 luvun sään-

nösten ole tarkoitus tavoitella korvausvastuun tiukentamista tai rajoittamista. Hallituk-

sen esityksessä korostetaan, että harvoin on yhtiön edun mukaista tai yhtiön toiminnan 

tarkoituksen mukaista lainata merkittäviä rahasummia omistajille tai johdon jäsenille. 

Jos näin kuitenkin on tapahtunut, oikeussuojaa tällaisia toimia vastaan tehostaa vahin-

gonkorvausluvun säännöksiin sisältyvä tuottamusolettama.175 Osakeyhtiölain 22 luvus-

sa säädetään nimenomaisesti yhtiön johtoa ja toimitusjohtajaa koskevasta osakeyhtiö-

lain säännöksen tai yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkomiseen  liittyvästä tuot tamus-

olettamasta. Samoin säädetään yhtiön johtoa ja osakkeenomistajaa koskevasta ns. lähipii-

ritransaktioihin liittyvästä tuottamusolettamasta.176 Säännökset tehostavat oikeussuojaa 

lähipiiritransaktioiden osalta ja toimivat vastapainona yksityiskohtaisen lähipiirisäänte-

lyn keventämiselle.177

Osakeyhtiölain 22 luvun 1 §:ssä on säännös yhtiön johtohenkilöiden korvausvastuusta. 

Sen mukaan hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjohtaja on velvolli-

172  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 369.
173  Ks. Airaksinen – Jauhiainen 1997, s. 371.
174  Ks. af Schulten II 2004, s. 613.
175  Ks. HE 109/2005, s. 26.
176  Ks. HE 109/2005, s. 194.
177  Ks. HE 109/2005, s. 31.
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nen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtävässään OYL 1 luvun 8 §:ssä säädetyn 

huolel lisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle. 

Sama koskee vahinkoa, joka osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla on aiheutet-

tu yh tiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Osakeyhtiölain 22 luvun 1 §:n 3 

mo mentin mukaan, jos vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiölakia muulla tavalla 

kuin pelkästään rikkomalla osakeyhtiölain 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos va-

hinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheute-

tuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huo-

lellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa 

tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. Kolmannessa momen-

tissa säädetään siis tuottamusolettamasta.178 

Osakeyhtiölain 22 luvun 2 § koskee osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuutta. 

Osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla osakeyh-

tiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut 

yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Sen toisessa momentissa on 

säännös tuottamusolettamasta silloin, kun osakkeenomistaja on aiheuttanut vahingon 

toimella, joka on tehty yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.179 Osakeyhtiölain 22 luvun 

2  §:n 3 momentin mukaan vahinko, joka on aiheutettu OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa 

tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan aiheutetuk si 

huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti. Jos me-

nettely on ollut osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestykseen vastaista, se ei synnytä olettamaa 

osakkeenomistajan tuottamuksesta niin kuin OYL 22 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan 

johdon vastuusta arvioitaessa. Tämä johtuu siitä, että erilaisten osakkeenomistajien tuot-

tamusta voi olla perusteltua arvioida hyvin eri tavoin. Toisiinsa voidaan verrata pörs-

siyhtiön pienosakkeenomistajaa ja toisaalta yksityisessä yhtiössä aktiivista määräysval taa 

käyttävää enemmistöosakkeenomistajaa.180

Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säännellään nimen-

omaisesti OYL 22 luvun 3 §:ssä. Sen mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajan on kor-

vattava vahinko, jonka hän on tehtävässään osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikko-

malla tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai 

178  Ks. HE 109/2005, s. 195.
179  Ks. HE 109/2005, s. 196.
180  Ks. HE 109/2005, s. 196.
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muulle henkilölle. Tuottamusta on arvioitava eri tavoin erilaisten puheenjohtajien koh-

dalla. Puheenjohtajan asema voi olla eri tilanteissa huomattavan erilainen, kun toisiinsa 

verrataan tehtävän yhtiökokouksessa vastaanottavaa pienosakkeenomistajaa ja tehtävää 

toimeksiannosta suorittavaa asianajajaa.181

Tilintarkastajan yhtiöoikeudellinen vastuu määräytyy OYL 22 luvun 4 §:n mukaan Ti-

linTL 44 §:ssä. Sen mukaan tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jon-

ka hän on toimessaan aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta yhteisölle. Sama 

kos kee vahinkoa, joka tilintarkastuslakia, yhteisöä koskevaa lakia tai yhtiöjärjestystä, 

sään töjä tai yhtiösopimusta rikkomalla on aiheutettu yhteisön osakkaalle, yhtiömiehelle 

tai jäsenelle tai muulla henkilölle. Tilintarkastajan vastuu on kaksijakoinen, hän korvaus-

vastuullinen yhtiötä ja osakkeenomistajaa kohtaan. Tilintarkastaja on velvollinen kor-

vaamaan vahingon yhtiölle, jos hän on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai huolimatto-

muudesta. Osakkeenomistajalle tilintarkastaja on korvausvelvollinen, jos vahinko on 

ai heutettu tilitarkastuslakia, osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla. Tilintarkasta-

jalla on periaatteessa sama vastuu kuin yhtiön johtohenkilöllä (esimerkiksi hallituksen 

jä senellä), mutta tilintarkastajan vastuu ei voi olla yleensä yhtä laaja, koska hän vastaa 

vain itsensä aiheuttamasta vahingosta.182 Tilintarkastajan vastuu perustuu tahallisuuteen 

tai tuottamukseen, ja yleensä on kysymys laiminlyönnistä, joka liittyy itse tilintarkastus-

tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen tai laiminlyönnistä tilintarkastuskertomuksessa 

tai tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastaja voi jättää raportoimatta yhtiökokoukselle 

tilintarkastuksen yhteydessä havaituista yhtiön joh don laiminlyönneistä, väärinkäytök-

sistä ja muista vastaavista seikoista. Myös salassapitovelvollisuuden lai minlyönti saattaa 

johtaa tilintarkastajan korvausvastuuseen.183

Tapauksessa KKO 1999:86 osakeyhtiön hallituksen jäsen velvoitettiin suorittamaan 

va hingonkorvausta yhtiön konkurssipesälle oltuaan osallisena järjestelyssä, jossa yhti-

ön varoja käytettiin sen omien osakkeiden ostamiseen. Korvausta tuomittiin myös sen 

joh dosta, että hallituksen jäsen oli osallistunut yhtiön varojen lainaamiseen emoyhtiölle 

ti lanteessa, jossa luottotappion vaara oli ilmeinen. Välillisesti osakkeenomistajalle voi 

ai heutua vahinkoa esimerkiksi siten, että yhtiön johto jakaa osakeyhtiölain vastaisesti 

181  Ks. HE 109/2005, s. 197.
182  Ks. af Schulten II 2004, s. 650 ja Airaksinen – Jauhiainen – Neimala 2001, s. 233.
183  Ks. af Schulten II 2004, s. 650.
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yh tiön varoja ohi osingonjaon, hankkii omia osakkeita, jotka myydään edelleen tappiolla, 

lahjoittaa osakeyhtiölain vastaisesti yhtiön varoja tai antaa rahalainoja yhtiön lähipiiriin 

kuuluville.184 Oikeuskäytännössä siis hallituksen jäsen on asetettu korvausvastuuseen 

myös silloin, kun varojen velaksi antaminen on tapahtunut EOYL 12 luvun 7 §:ssä sallit-

tuna velaksiantona, mutta hallituksen jäsenen olisi pitänyt ymmärtää, että varojen lainaa-

miseen liittyy ilmeinen luottotappion riski.185 

Tilintarkastaja vastaa vain siitä vahingosta, joka aiheutuu nimenomaan hänen omista toi-

mistaan tai laiminlyönneistään, ei esimerkiksi yhtiön johdon tai henkilö kunnan aiheut-

tamasta vahingosta186. Seuraavassa ratkaisussa KKO 1999:118 on kysy mys sekä osakas-

lainasta että tilintarkastajan vastuusta. Päätöksen perustelujen mukaan OYL 10 luvun 

7 § 1 momentin187 edellytetyssä hyvän tilintarkastustavan mukaisessa ti lintarkastuksessa 

tulee vuosittain tarkastaa tilinpäätös ja kirjanpito sekä yhtiön hallinto. Tilintarkastus-

kertomuksessaan tilintarkastaja oli laiminlyönyt muistutuksen tekemisen tilikauden lo-

pussa olleesta 100 000 markan suuruisesta osakeyhtiölain vastaisesta lainasta sekä yhti-

ön hallituksen ja toimitusjohtajan laiminlyönnistä ryhtyä toimenpiteisiin lainan takaisin 

pe rimiseksi tai vakuuden saamiseksi. Tilintarkastaja on korvausvelvollinen vahingosta, 

joka on syy-yhteydessä hänen laiminlyöntiinsä. 

■ Tapauksessa KKO 1999:118 lainansaaja oli 19.10.1992 toimitetussa ulosmittauksessa todettu 

varattomaksi. Hänellä ei osoitettu olleen aikaisemminkaan sellaisia tuloja ja varoja, että 1.6.1991 

mennessä otettujen lainojen periminen takaisin tai vakuuden saaminen häneltä olisi onnistunut. 

Tilikaudella 1.6.1991 – 31.5.1992 hallituksen jäsenen ja toimitus johtajan laiminlyönnin vuoksi ei ryhdytty  

toimenpiteisiin edellisten tilikausien aika na nostettujen lainojen takaisinperimiseksi. Laiminlyönneistä ei 

näytetty aiheu tuneen konkurssipesälle vahinkoa. Kun lainansaaja oli B:n toimitusjohtajakautena varaton, 

B:n laiminlyönti ei myöskään aiheuttanut konkurssipesälle vahinkoa.

Kun tilintarkastajan tilintarkastuskertomus on annettu, on lainansaaja ollut vara ton eikä 

tilintarkastajan laiminlyönti ole vaikeuttanut saatavan takaisinperintää. Hänen laimin-

lyönnistään ei siis näytetty aiheutuneen vahinkoa. Kuten edellä on jo tullut esille, taseessa 

olevasta lähipiirilainasta muodostunut lainasaaminen on ti lintarkastusriski. Tarkastuk-

sessa on todettava lainanannon lainmukaisuus ja saamisen kuranttius.188

184  Ks. af Schulten II 2004, s. 632. 
185  Ks. Villa 2001, s. 118.
186  af Schulten II 2004, s. 651.
187  Ote suoraan KKO:n perusteltuista. OYL 10 luvun 7 § kumottu L:lla 28.10.1994/937.
188  Ks. Koponen 2001, s. 32.
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4.2.7.  Osakeyhtiölain vastainen lähipiirilaina ja velallisen rikos

Osakeyhtiölain vastaisten rahalainojen nostamisesta saattaa seurata velallisen epärehelli-

syys -rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen. Rikoslain 39 luvun 1 §:n mukaan velalli-

nen, joka

 

1. hävittää omaisuutta

2. ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa sitä,

3. siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin tai

4. lisää perusteettomasti velvoitteitaan, ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tule-

misensa tai oleellisesti pahentaa maksuky vyttömyyttään, on tuomittava velallisen 

epärehellisyydestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.189

Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistöön tarkoitetut teot eivät ole rangaistavia, mi-

käli ne eivät vaikuta velallisen kykyyn suoriutua velvoitteistaan ja mikäli velallinen ei 

aiheuta menetyksiä velkojilleen. Rikoslain 39 luvussa sanotaan, että velallisen teon tulee 

aiheuttaa maksukyvyttömyys tai pahentaa sitä oleellisesti. Maksukyvyttömyyden tulee 

huonontua niin, että siitä on haittaa velkojien kannalta. Yksi maksukyvyttömyyden ta-

vallisimmista ulkonaisista merkeistä on maksujen täydellinen keskeyttäminen ja julki-

set maksuhäiriöt, mutta sellaisena voidaan pitää myös taloudellista tilaa, jossa suuri osa 

erääntyneistä maksuista jää suorittamatta.190 Voidaan myös sanoa, että maksukyvyttö-

myys on ennuste tulevasta – velallinen on ylivel kainen, maksut ovat myöhässä ja maksu-

vaikeudet kasaantuvat. Ylivelkaisuus yksin ei tee velallista maksukyvyttömäksi. Maksu-

kyvyttömyys voi olla myös maksukyvyn puutetta. Maksukyky voidaan määritellä siten, 

että se on erotus, joka muodostuu kohdis tettaessa velallisen maksuun käytettävissä olevat 

varat ja kassatulot tiettynä samana ajanjaksona erääntyviin maksuvelvoitteisiin (tarkas-

tusajanjakson kas samenot ja kyseisenä tarkasteluaikana erääntyvät velat ja vastuut).191

189  Velallisen epärehellisyyttä koskevaa RL 39 luvun 1 §:n säännöstä on 1.4.2003 tulleella talousrikos-

säännösten uudistuksen sisältyvällä lainmuutoksella yksinkertaistettu. Silloin säännöksestä jätettiin pois  

alkuosa, joka koski tekijän tietoisuutta taloudellisista vaikeuksista ja tekonsa vaikutuksista velkojien etujen 

kannalta.
190  Ks. Tapani 2001, s. 7.
191  Ks. Tapani 2001, s. 5.
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Velallisen epärehellisyyteen saatetaan syyllistyä siten, että osakeyhtiöstä lahjoitetaan 

tai luovutetaan omaisuutta yksityisottojen tai osakaslainojen muodossa. Osakaslainojen 

osalta arvioinnin lähtökohtana oli EOYL 12 luvun 7 §. Sen 1 momentin mukaan yhtiö sai 

antaa rahalainan lähipiiriin kuuluvalle vain EOYL 12 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen voiton-

jakokelpoisten varojen rajoissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. On huomattava, että mikäli 

osakaslaina ei täytä osakeyhtiölain edellytyksiä, tämä on erittäin vahva indi sio siitä, että 

velallisen epärehellisyyden tekotapatunnusmerkki täyttyy192. Oikeuskäytän nössä on suh-

tauduttu hyvin ankarasti osakeyhtiölain vastaisiin osakaslainoihin ja käy tännössä on ollut 

mahdotonta vedota siihen, että varojen käyttö ei täytä velallisen epäre hellisyyden tunnus-

merkistöä.193 Osakeyhtiölain vastaisia ovat myös osakkaan nostamat yksityisotot194, jotka 

usein pyritään kirjaamaan tilinpäätöksessä osakaslainoiksi tai väite tään, että ne ovat itse 

asiassa osakkaan osinko- tai palkkasaatavia.

Seuraavaksi tuodaan esille korkeimman oikeuden päätöksiä velallisen epärehellisyy destä, 

joissa rangaistukset olivat aiheutuneet yksityisotoista ja osakaslai noista. 

■ Tapauksessa KKO 2005:68 osakas oli 25.11.1995 – 19.12.2000 luovuttanut ilman hyväksyttävää 

syytä omis tamastaan osakeyhtiöstä, jonka toimitusjohtaja ja hallituksen ainoa varsinainen jäsen hän 

oli, itselleen varoja yhteensä 1 401 572 markkaa ja tällä menettelyllä oleellisesti pahentanut yhtiön 

maksukyvyttömyyttä. Osakas oli nostanut varat osakaslainoina ja ne oli kirjattu kirjanpitoon. Osakas 

väitti, että varojen luovuttamisessa oli tosiasiassa kysymys hänen yhtiönsä hyväksi tekemäänsä 

työhön perustuvasta palkan maksamisesta ja työ matkojen johdosta syntyneiden matkakustannusten 

korvaamisesta. Kysymys oli siitä, oliko varojen luovut tamiselle yhtiöstä RL 39 luvun 1 §:n 2 kohdassa 

tarkoitettu hyväksyttävä syy.

Velallisen epärehellisyyden tekotapana on RL 39 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan omai-

suuden ilman hyväksyttävä syytä tapahtuva lahjoittaminen tai muu luovuttaminen. Tämä 

sisältää teon, jossa velallinen huonontaa varallisuusasemaansa esimerkiksi siten, että yh-

tiön yksin omistava henkilö ottaa perusteettomasti itselleen yhtiön varoja. Yhtiö on luo-

vuttanut varojaan omistajalleen, joten kyseessä oli RL 39 luvun 1 §:ssä tarkoitettu varo-

jen luovutus. Kun on kysymys velallisen epärehellisyydestä varojen luovuttamisen hy-

väksyttävyyden arvioinnissa on olennaista velkojien näkökulma. Syyn hyväksyttävyyttä 

on arvioitava objektiivisin perustein. Tämän vuoksi luovuttamisen hyväksyttävyydellä 

tarkoitetaan ensisijassa sitä, että luovuttaminen on toimeenpantu oikeudellisesti pätevil-

192  Tapani 2001, s. 30.
193  Ks. Tapani 2001, s. 31.
194  Ks. Tapani 2005, s. 156. Jussi Tapani on esittänyt, että termiä ”yksityisotto” tulisi käyttää vain, kun varoja 

siirretään henkilöyhtiön elinkeinotoiminnasta yksityiseen kulutukseen.
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lä perusteilla ja myös oikeudellisesti päteviä muotoja noudattaen. Osakeyhtiön kohdalla 

tämä merkitsee sitä, että yhtiön varoja luovutettaessa on noudatettava osakeyhtiölain sään-

nöksiä.

Varojen luovuttaminen osakkaalle oli kirjattu yhtiön kirjanpitoon hänen osakaslainoik-

seen yhtiöltä. Osakaslainan antaminen edellytti EOYL 12 luvun 7 §:n 1 momentin mu-

kaan, että yhtiöllä oli voitonjakokelpoisia varoja ja että laina oli annettu turvaavaa va-

kuutta vastaan. Yhtiön tilinpäätöksiä ei oltu edes vahvistettu, joten yhtiöllä ei ollut sel-

laisia lain mukaisia voitonjakokelpoisia varoja, joita osakkaalle olisi voitu lainata. Osa kas 

ei ollut myöskään antanut turvaavaa vakuutta lainastaan. Koska hän oli selittä nyt, että 

tosiasiassa oli ollut kysymys hänen palkastaan ja kulujensa korvauksista, oli ilmeistä olet-

taa, ettei osakkaalla ollut tarkoitusta maksaa lainojaan takaisin yhtiölle. Siihen osakas ei 

olisi kyennyt kään, koska hän oli ollut ulosottovelallinen joulukuusta 1995 alkaen. Kyse 

ei siten ollut velaksiannosta eikä pätevästä osakaslainasta. ”Osakaslaina” ei täten ollut 

hyväksyttävä syy varojen luovuttamiseen.

Jos osakkeenomistajana oleva yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen on tehnyt yh tiön 

hyväksi työtä, yhtiö voi päättää, missä muodossa toimitusjohtaja saa korvauksen työstään. 

Jotta tehdyn korvaaminen olisi RL 39 luvun 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hy väksyttävä 

syy varojen luovuttamiseen, yhtiön tulee noudattaa valitsemaansa työn kor vaamisen ta-

paa koskevia säännöksiä. Osakkeenomistajana olevalle toimitusjohtajalle voidaan esimer-

kiksi maksaa palkkaa ja niihin liittyviä kulukorvauksia, mutta tällöin on noudatettava 

palkanmaksua koskevia esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännön säännöksiä.195 Jos 

yhtiö päättää korvata osakkeenomistajana olevan toimitusjohtajan työ panoksen voiton-

jaolla, yhtiön tulee noudattaa muun muassa osakeyhtiölainsäädännön voitonjakoa koske-

via säännöksiä.

195  Osakeyhtiössä ei pääsääntöisesti tule hyväksyä jälkikäteisiä väitteitä siitä, että rahannostot olisivat palkkaa, 

jos niitä ei ole kyseisenä tilikautena käsitelty kirjanpidossa palkkana. Asianmukaisesti palkkana käsitellystä 

suorituksestakin on yhtiön tullut tosiasiassa saada sitä vastaava työpanos. Jos voitonjaon edellytyksiä ei ole 

ollut eikä nostoja ole pidettävä palkkana, jäljelle jää mahdollisuus katsoa ne osakaslainaksi yhtiöltä. Ks. 

Koponen 2004, s. 92.
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■ Ennakkopäätöksessä KKO 2005:119 osakas oli ollut osakeyhtiönsä hallituksen varsinainen jäsen ja 

yhtiön koko osakekannan omistaja ja hän oli nostanut yhtiöstä itselleen rahavaroja 1.1.1997 – 26.11.1998 

välisenä aikana. Osakas oli tietoisena yhtiön jo olemassaolevista ja odotettavista taloudellisista vaikeuk-

sista ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut itselleen yhtiön rahavaroja käteiskassan määrän 153 313 

markkaa sekä osakaslainana 71 414 markkaa. Yhtiön taloudelliset vaikeudet alkoivat alkuvuodesta 1997, 

koska yh tiöön oli kohdistunut jo edellisen vuoden lopulla ulosottotoimenpiteitä ja maksuja oli maksettu 

vii västyneinä. Vuoden 1997 noin 960 000 markan liikevaihdosta laskettu tulos oli jäänyt noin 167 000 mark-

kaa tappiolli seksi. Tästä huolimatta osakas oli pahentanut yhtiön maksukyvyttömyyttä ja varojen nostoilla 

lopulta aiheut tanut yhtiön konkurssin marraskuussa 1998. Konkurssipesän pesäluettelon mukaan yhtiöllä 

ei ollut ollenkaan varoja, mutta velkoja oli 214 403 markkaa. Osakas oli tavoitellut itselleen huomattavaa 

hyötyä. Teon oli teh nyt mahdolliseksi kirjanpidon epäuskottavuus ja kirjanpitoaineiston joutuminen osittain 

kateisiin. Osakas se litti, että hän oli joulukuussa 1997 ottanut henkilökohtaisen lainan ja maksanut sillä 

yhtiön velkoja yrittäes sään pelastaa yrityksen. Hänen yhtiöstä ottamansa varat olivat menneet elämiseen. 

Kysymys oli siitä, oliko varojen luovuttamiselle yhtiöstä RL 39 luvun 1 §.n 2 kohdassa tarkoitettu 

hyväksyttävä syy.

Korkein oikeus katsoi, että yhtiö oli ollut jo vuonna 1997 alusta alkaen niin heikossa ta-

loudellisessa tilassa, ettei se ollut kyennyt kohtuullisessa ajassa täyttämään erääntyneitä 

velvoitteitaan. Yhtiö oli siten jo tuolloin RL 39 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla mak-

sukyvytön. Tässä tapauksessa osakas, joka yksin omisti osakeyhtiönsä osakekannan, oli 

nostanut yhtiön varoja itselleen omiin menoihinsa ja kirjannut nostot yhtiön kirjanpidos-

sa joko kassaanmaksuiksi tai yhtiön hänelle antamaksi lainaksi. Arvioidessaan RL 39 

lu vussa tarkoitettua hyväksyttävää syytä varojen luovuttamiselle korkein oikeus toteaa, 

että velallisen epärehellisyyden rangaistavuudella suojellaan ensisijaisesti velallisen vel-

kojien oikeuksia. Arviointi on tehtävä siltä pohjalta, onko varojen luovuttamiseen velal-

lisen toimintaan liittyvä todellinen ja oikeudellisesti perusteltu syy ja onko luovuttami-

nen toteutettu asiaa koskevia säännöksiä noudattaen.

Kun osakeyhtiö luovuttaa varojaan osakkeenomistajalleen, on noudatettava osakeyhtiön 

säännöksiä varojen jaosta ja rahalainan antamisesta. Osakaslainan antaminen edellytti 

EOYL 12 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan voitonjakokelpoisia varoja. Koska osakeyh tiön 

tilinpäätöksiä ei oltu vahvistettu, yhtiöllä ei ollut sellaisia voitonjakokelpoisia va roja, joita 

olisi voitu osakkaalle lainata. Lainoja koskevia päätöksiä ei oltu tehty eikä va kuuksia an-

nettu. Rahalainojen antaminen oli siten ollut osakeyhtiölain vastaista.

Tässä tapauksessa osakas oli ottanut yksityisottoina itselleen eli nostanut varoja kassaan 

156 313 markkaa. Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta tehdä yksityisottoja osakeyhtiös-

tä. Varojen ottoja ei oltu kirjattu kirjanpitoon palkanmaksuiksi eikä yhtiö ollut noudatta-
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nut palkanmaksussaan muitakaan palkanmaksua koskevia säännöksiä. Varojen luovutta-

miseen ei siten ollut hyväksyttävää syytä. Kysymystä varojen luovuttamisen hyväksyttä-

vyydestä ei voida arvioida sen perusteella, että osakkaalla oli ollut oikeus saada yhtiöltä 

korvaus. 

Ratkaisussa KKO 2004:89 osakkaan (jonka yhtiö oli ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo 

monen vuoden ajan), useaan otteeseen nostetut varat oli jälkikäteen merkitty kirjanpidos-

sa joko osakkaalle maksetuksi osingoksi tai hänelle annetuksi lainaksi. Tapauksen ratkai-

sussa otettiin myös kantaa siihen, kuinka paljon osakas oli hävittänyt varoja velkojien 

ulottu mattomiin. Ratkaisun perusteluissa tuotiin esiin, että maksuvaikeuksissa olevan ja  

vaikeuksien uhkaaman velallisen tulee tulojaan ja varojaan käyttäessään ottaa huomioon 

velkojiensa edut. Tämä koskee erityisesti yksityistä kulutusta, joka tulee so vittaa talou-

delliseen tilanteeseen ja rajoittaa siihen, mitä velallisen ja hänen perheensä elatus kohtuu-

della vaativat. Kun osakkaan ylivelkaisuus on ollut selvä ja hyväksyttävien elantomeno-

jen ylitys huomattava, ratkaisun perusteluissa katsotaan osakkaan toimillaan tahallaan 

pahentaneen maksukyvyttömyyttään ja loukanneen velkojiensa taloudellisia etuja. 

Ennakkopäätöksessä KKO 1998:56 osakeyhtiön pääoma oli 30.6.1989 päättyneeltä tili-

kaudelta kokonaan menetetty. Siitä huolimatta osakas oli toimiessaan yhtiön toimitus-

johtajana ja hallituksen jäsenenä hovioikeuden hänen syykseen lukemalla tavalla ilman 

hyväksyttävää syytä toistuvasti ottanut yhtiöstä varoja osakaslainan nimellä eri suuruise-

na erinä. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan osakas oli yhtiön olemassa olevien 

taloudellisten vaikeuksien perusteella tiennyt osakeyhtiölain vastaisen yhtiön varojen 

lainaamisen voivan vahingoittaa yhtiön velkojien taloudellisia etuja. Osakkaan menette-

ly oli olennaisesti pahentanut yhtiön maksukyvyttömyyttä. Ratkaisuun liittyy esittelijän 

mietintö ja eri mieltä olevan jäsenen lausunto. Molemmat olivat sitä mieltä, ettei voitu 

näyttää osakkaan osakeyhtiölain vastaisten rahalainojen oleellisesti pahentaneen yhtiön 

maksukyvyttömyyttä.196 Kun velallinen joutuu taloudelliseen kriisitilanteeseen, on hänen 

otettava rikosoikeudelliset säännökset huomioon harkitessaan, millaiset toimenpiteet ovat 

sallittuja.197 

196  Ks. KKO 1998/56
197  Ks. Tapani 2001, s. 9.
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Näiden oikeustapausten lisäksi on ainakin kolme KKO:n päätöstä, joissa on kysymys sii-

tä, ettei pesäluetteloon ilmoitettu yhtiön lainasaatavia osakkaalta. Ensimmäisessä KKO 

1998:97 tapauksessa osakas oli velkojain kuulustelussa vahvistanut pesäluettelon oikeak-

si. Pesäluetteloon ei oltu merkitty saatavaa osakkaalta. Hän väitti olleensa alhai sen tulota-

sonsa ja huonon varallisuusasemansa vuoksi kykenemätön maksamaan velkaan sa yhtiön 

konkurssiasian käsittelyn aikoihin. Saatava oli hänen mielestään arvoton eikä saatavan 

jättämisellä pois pesäluettelosta voitu hänen mukaansa aiheuttaa velkojille va hinkoa. 

Päätös KKO 1995:64 on lähes samanlainen kuin edellinen. Osakas oli valalla vahvista-

nut oikeaksi pesänhoitajan laatiman yhtiön pesäluettelon, jossa pesän varoiksi oli merkit-

ty 1 473 416 markkaa. Luettelosta puuttui osakaslainasaamisia 1 084 387,70 markkaa 

osakkaalta, hänen vaimoltaan ja heidän toiselta yhtiöltään. Lainasaamiset osakkaalta ja 

hänen vaimoltaan olivat syntyneet, kun he olivat käyttäneet yhtiön varoja yksityisiin me-

noihinsa tai yhtiön tililtä oli nostettu varoja ilman, että niiden käyttöä yhtiön menoissa 

olisi dokumentoitu. Kun otettiin huomioon ilmoittamatta jätetty osakaslainasaamisten 

suuri määrä ilmoitettuihin varoihin verrattuna, oli epäilyn ulkopuolella, että osakas ei 

olisi ollut tietoinen valalla vahvistamansa pesäluettelon virheellisyydestä. Hänen siis kat-

sottiin pesäluettelon oikeaksi vahvistamisella tahallaan salanneen osakaslainasaami set. 

Korkeimman oikeuden päätös ei ollut yksimielinen.

Kolmannessa esimerkkitapauksessa KKO 1995:163 osakeyhtiön hallituksen jäsenet oli vat 

ennen yhtiön konkurssiin asettamista ottaneet yhtiöstä osakeyhtiölain vastaisesti ra haa 

omiin menoihinsa ja muiden yhtiöidensä rahoittamiseen. Konkurssimenettelyssä vanno-

essaan pesäluettelon oikeaksi velalliset olivat vahvistaneet tuomioistuimessa väärän tie-

don pesäluette loon siten, että he olivat jättäneet ilmoittamatta yhtiön varoiksi osakeyhtiö-

lain vastaises ti omaan käyttöönsä ottamansa varat ja lainat. Päätös ei ollut yksimielinen.

Yhteenvetona oikeustapauksista voidaan sanoa, että kysymys on RL 39 luvun 1 §:n 2 

kohdan yhtiön varojen lahjoittamisesta ja luovuttamisesta, jos määräävässä asemassa ole-

va osakas tai osakkaat ilman hyväksyttävää syytä ovat luovuttaneet varoja itselleen ja 

pa hentaneet yhtiön maksukykyä ja näin ollen vahingoittaneet velkojiensa taloudel lisia 

etuja. Lisäksi silloin on ollut yleensä kysymys siitä, että yhtiöstä on nostettu yksi tyisottoja 
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tai osakaslainoja noudattamatta EOYL 12 luvun säännöksiä voitonjaosta tai rahalaino-

jen antamisesta. Yksityisotot osakeyhtiöstä eivät ole sallittuja. Uu dessa osakeyhtiölaissa 

ei ole lähipiirilainoja koskevaa erityissäännöstä. Lähipiirilainoi hin sovelletaan OYL 13 

luvun 1 §:n varojenjakosäännöstä, 2 §:n yhtiön maksukykyä koskevaa säännöstä ja 6 §:

n 4 momentin päätöksentekosäännöstä. Selvän säännöksen puuttuessa, velallisen rikos 

on vaikeampaa näyttää toteen lähipiirilainoja nostettaessa. Toisaalta OYL 13 luvun 2 §:n 

mukaan varoja ei saa jakaa, jos yhtiö on maksukyvytön tai jako aiheuttaa maksukyvyt-

tömyyden. Rikoslain 39 luvussa sanotaan, että velallisen teon tulee aiheuttaa maksuky-

vyttömyys tai pahentaa oleellisesti maksukyvyt tömyyttä. Ja toisaalta yleensä kysymys 

on ollut osakkaan yhtiöstään nostamista yksityi sotoista, jotka on kirjanpitoon merkitty 

osakaslainoiksi. Osakaslainat ovat siis olleet osakeyhtiölain vastaisia yksityisottoja.

Velallinen väittää usein, että esimerkiksi osakaslaina on korvausta hänen suorittamas taan 

työstä tai korvauksia hänen kustannuksistaan. Palkanmaksun tai kustannusten kor vausten 

maksamisessa on kuitenkin noudatettava esimerkiksi kirjanpito- tai verolain säädäntöä. 

Jos velallinen väittää, että kysymys on voitonjaosta, osakeyhtiölain voitonja koa koskevia 

säännöksiä pitää olla noudatettu esimerkiksi voitonjakokelpoisten varojen määrittämises-

sä. Pesäluetteloon pitää ilmoittaa kaikki saatavat osakkailta. Lisäksi kor kein oikeus on 

tapauksessa 1995:163 tuonut esille, ettei myöhemmin varojen nostami sen jälkeen lainvas-

taisten osakaslainojen nostajan pyrkimys turvata yhtiön ja sen velko jien intressit poista 

teon rangaistavuutta.198

4.2.8.  Lähipiirilaina Ruotsin ja muutaman muun maan osakeyhtiölaissa

Ruotsin uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.1.2006.199 Aktiebolagskommitté ehdotti lai-

nanantosäännösten lievää helpottamista.200 Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ehdo-

tettu juurikaan muutoksia rahalainan antamisen rajoituksiin, vaan muutokset kos kivat lä-

hinnä lainojen ilmoittamista.201 Ruotsissa ovat voimassa Suomen vanhaa osakeyhtiölakia 

muistuttavat rahalainan antamista koskevat säännökset.

198  Ks. Vento 1999, s. 272.
199  Aktiebolagslag 2005:551, 16.6.2005.
200  Ks. OM 2003:4, s. 63.
201  Regeringens proposition 2005/06:25. Ks. Faktablad, s. 3.
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Uusi ABL 21 kap 1 § kieltää osakeyhtiötä antamasta rahalainaa yhtiön tai saman konser-

nin osakkeenomistajalle, yhtiön hallituksen jäsenelle tai yhtiön tai saman konsernin toi-

mitusjohtajalle. Rahalainaa ei myöskään saa myöntää osakkeenomistajan, hallituksen 

jäse nen tai toimitusjohtajan avio- tai avopuolisolle, sisaruksille tai suoraan ylene välle tai 

alenevalle sukulaiselle. Lainaa ei myöskään saa antaa edellisiin henkilöihin avioliiton 

kautta ylenevää tai alenevaa sukua tai lankoussuhteessa oleville henkilöille eikä oikeus-

henkilölle, jossa edellä mainittu henkilö on määräävässä asemassa. Lainaa ei siis saa 

antaa edellisille edes jakokelpoisten varojen puitteissa ja turvaavaa vakuutta vas taan. Uu-

den ABL 21 kap 5 §:n mukaan rahalainaa ei saa antaa myöskään siinä tarkoituksessa, 

että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hankkii lainalla yhtiön tai samaan konserniin 

kuuluvan yhtiön omia osakkeita.

Uuden ABL 21 kap 2 §:n mukaan rahalainan voi kuitenkin antaa kunnalle tai kuntainlii-

tolle tai jos velallisyritys on saman konserniin kuuluva, velallinen harjoittaa liiketoimin-

taa ja laina annetaan liiketaloudellisista syistä yksinomaan velallisen liiketoimintaan. Li-

säksi lainan voi antaa osakkeenomistajalle tai hänen läheiselleen, jos he omistavat alle 

prosentin yhtiön osakkeista. Edellisten pykälien säännöksiä sovelletaan myös rahalainan 

vakuuksiin uuden ABL 21 kap 3 §:n mukaan.

Rahalainan saa antaa uuden ABL 21 kap 6 §:n mukaan yhtiön palveluksessa olevalle 

henkilölle tie tyin määrällisin ehdoin tai jos laina annetaan vähintään puolelle henkilö-

kunnasta ja jos lainaehtoihin kuuluu lainan maksaminen yhtiölle takaisin viiden vuoden 

kuluessa säännöllisin lyhennyksin. Lainaa ei saa kuitenkaan antaa, ellei täysin pystytä 

kattamaan yhtiön sidottua omaa pääomaa. Sidotun oman pääoman riittävyyslaskelmassa 

yhtiön pal veluksessa oleville annetut rahalainat katsotaan saataviksi, joilla ei ole arvoa. 

Vakuuksia käsitellään yhtiön velkana.

Verovirasto voi myöntää poikkeuksen ABL 21 kap 1 §, 3 § ja 5 §:iin. Uuden ABL 21 

kap 1 §:n mukaan lainaa ei saa antaa osakkeenomistajalle, yhtiön hallituksen jäsenille, 

toimitusjohtajalle tai heidän lähipiirilleen eikä juridiselle oikeushenkilölle, jossa edellä 

luettu henkilöpiiri on määräävässä asemassa. Uusi ABL 21 kap 3 § koskee vakuuksien 

anta mista. Poikkeuksen kieltoon voi näissä tapauksissa myöntää vain erityisen painavista 
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syistä. Uusi ABL 21 kap 5 § koskee kieltoa antaa laina, jotta sillä hankittaisiin omia osak-

keita. Poikkeuksen kieltoon hankkia omia osakkeita yhtiöltä saadulla lainalla voi saada 

vain erityisissä olosuhteissa. Yhtiön tunnettuja velkojia on kuultava ennen poikkeuspäät-

öksen tekemistä. Jos velkoja vaatii, on hänen saatavansa maksettava ennen kuin poik-

keukseen suostutaan. 

Uuden ABL 21 kap 10 §:n mukaan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on jokaisena ti-

likautena tehtävä erityinen merkintä lainasta, josta verovirasto on tehnyt poikkeuspäätök-

sen samoin kuin lainasta, joka on annettu liiketaloudellisista syistä. Merkintä on säilytet-

tävä kymmenen vuotta. Tilintarkastajien on tarkastuskertomuksessaan mainittava, ovat-

ko yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja huolehtineet uuden ABL 21 kap 10 §:n vaatimista 

merkinnöistä. 

Uuden ABl 21 kap 11 §:n mukaan, jos yhtiö on antanut lainaa ABL 21 luvun vastaisesti, 

on rahalainan saajan palautettava laina yhtiölle. Jos vakuudet ovat osakeyhtiölain vastai-

sia, ne palautetaan vain, jos saaja ei tiennyt osakeyhtiölain vastaisuudesta.

Tanskassa ja Norjassa osakeyhtiöt on jaettu julkisiin ja yksityisiin osakeyhtiöihin. Tanskas-

sa lainanantorajoitukset vastaavat sekä julkisessa että yksityisessä osakeyhtiömuodossa 

pitkälti Ruotsissa voimassa olevia säännöksiä. Norjan kummassakin osakeyhtiömuodossa 

lainan antaminen osakkeenomis tajille on sallittua, kunhan lainat annetaan jakokelpoisten 

varojen puitteissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. Saksassa ja Ranskassa ei ole erityisiä 

säännöksiä lainan antamisesta osakkeenomistajille. Lainojen antaminen hallituksen jäse-

nille ja heidän lähipiirilleen on pääsäännön mukaan kielletty. Isossa-Britanniassa ei ole 

säännöksiä lainan antamisesta osakkeenomistajille. Yhdysvaltojen yhtiöoikeuden kannal-

ta merkittävimmissä osavaltioissa tai mallilaeissa ei ilmeisesti myöskään ole säännöksiä 

lainojen antamisesta lähipiiriin kuuluville.202

202  Ks. OM 2003:4, s. 63–64.
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4.3.  Lähipiirilaina osakeyhtiön kirjanpidossa 

 ja tilinpäätöksessä

4.3.1.  Sääntelystä

Osakeyhtiölain 8 luvun 3 §:n mukaan osakeyhtiön on laadittava tilinpäätös ja toiminta-

kertomus kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten mukaan. Jokainen osakeyhtiö on 

kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n mukaan. Osakeyhtiön juoksevaan kir-

janpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan voimassa olevia kirjanpitolain ja -asetuksen 

säännöksiä. Kirjanpitovelvollisen on noudatettava KPL 1 luvun 3 §:n mukaan hyvää kir-

janpitotapaa. Rahalaina on merkittävä osakeyhtiön juoksevaan kirjanpitoon silloin, kun 

sitä nostetaan eikä vasta tilinpäätösvientinä niin kuin se saatetaan tehdä. Juoksevan kir-

janpidon perusteella tehdään tilinpäätös. 

Osakeyhtiön tilinpäätöksellä sekä yhtiön antamalla muulla taloudellisella infor maatiolla 

on keskeinen merkitys osakkaille, johdolle, velkojille ja yhtiön muille intressi ryhmille, 

sillä osakeyhtiön säännösten soveltaminen on sidoksissa tilinpäätöksen luotet tavuuteen.203 

Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitettu varojen jakaminen perustuu OYL 13 luvun 3 

§:n mukaan viimeksi vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen.204 Oikeuskäytän-

nössä kirjanpitoratkaisun katsotaan varsin usein laajasti ilmentävän kirjan pitovelvollisen 

todellista tarkoitusta.205 Tämä on todettu korkeimman oikeuden tapauk sessa, jossa yhtiön 

osakkaalle antamaa, tositteessa lainaksi merkittyä erää ei voitu jälkikä teen selittää pal-

kanmaksuksi.206

4.3.2.  Lähipiirilainan kirjaaminen kirjanpitoon 

Kirjanpitolain 2 luvun 1 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoon-

sa liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. 

203  Ks. af Schulten II 2004, s. 250.
204  Ks. TaVM 7/2006, s. 11. Hallituksen esityksestä poistettiin viittaus OYL 13 luvun 1 §:n 1 momenttiin. Lisäksi 

lakia valmisteltaessa on tarkoitettu, että varojen jaon perusteena oleva tilinpäätös on myös tilintarkastettu.
205  Ks. Leppiniemi 2000, s. 409.
206  Ks. KKO 1997:202, samantapainen ratkaisu on KKO 2005:119.
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Lii ketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä peruskirjanpitoon ja asiajärjestyksessä 

pääkirjanpitoon. Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Mil-

loin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee toden taa 

kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avul la. 

Edellä mainittujen kirjanpidon perussäännösten lisäksi KPL 6 §:n mukaan liiketapah-

tumat on merkittävä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys tositteesta perus- ja pää-

kirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta KPL 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tulos laskelmaan ja 

taseeseen on vaikeuksitta todennettavissa.

Yhdenyhtiössä yhtiön ainoa osakkeenomistaja muodostaa yksin yhtiönsä hallituksen. Se 

ei kuitenkaan poista velvollisuutta noudattaa osakeyhtiölain määräämiä muotomääräyk-

siä. Yhdenyhtiön ainoan osakkaan on siis lain mukaan tehtävä asianmukainen hallituk sen 

päätös itselleen antamasta lainasta. Rahalainasta on syytä tehdä kirjallinen velkakir ja, 

josta näkyy maksusuunnitelma. Velkakirjakopio voidaan katsoa tositteeksi, jonka pe-

rusteella kirjaus peruskirjanpitoon voidaan tehdä. Kun lainaa lyhennetään, siitä ei saada 

ulkopuolisen antamaa tositetta, joten lyhennyskirjausta pitää todentaa kirjanpitovelvolli-

sen itsensä todentama ja varmentama kirjallinen tosite. Lähipiirilainoja käsitellään kir-

janpidossa saamisina riippumatta niiden veroasemasta207. Lainansaajan velkasuhde säi lyy 

yhtiöön, vaikka laina verotetaan TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona ja siitä 

maksetaan pääomatulojen tuloveroprosentin suuruinen vero. 

Seuraavassa esimerkki lähipiirilainan kirjanpidollisesta käsittelystä:

■ Rouva A omistaa yksin koko Yritys Oy:n osakekannan. Hän on myös yhtiön toimitus johtaja. 

Rouva on ottanut yrityksestä tilikauden aikana rahalainan 10 000 euroa. Koska lainaa ei ole maksettu 

tilikauden aikana takaisin yhtiölle, se tuloutetaan Rouva A:n vero tuksessa pääomatulona. 

Tapahtuman kirjanpitokirjaukset ovat seuraavat:

PER osakassaamiset AN kassatili/pankkitili 10 000 euroa.

Osakaslainan tulouttaminen verotuksessa TVL 53 a §:n mukaan ei aiheuta kirjauksia, 

saaminen Rouva A:lta säilyy lainana verotuskäsittelystä huolimatta.

207  Leppiniemi – Leppiniemi 2005, s. 243.
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Kirjanpitolain 4 luvun 7 §:n säännöksen mukaan pitkäaikaiseksi katsotaan saaminen tai 

se osa saamisesta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Ra-

halaina merkitään kirjanpitoon pitkäaikaisiin osakassaamisiin, jos laina-ajan suunnitel-

laan olevan yli vuoden. Alle vuoden ajalla tapahtuvat lainanlyhennykset tulee merkitä 

lyhtyaikaisiin osakassaamisiin. 

Yhdenyhtiöissä saatetaan palkkaennakoita maksaa ”vippilappuja” vastaan. Kirjanpito-

lautakunta on katsonut, että näissä on kysymys luotonantoa dokumentoivasta tositteesta, 

jonka perusteella tulee tehdä saamiskirjaus.208 Kassoissa toisinaan esiintyvät niin sano-

tut ”vippilaput” eivät ole rahaa, vaan tositteita saamisista tai ennakkomaksuista. Niiden 

käsitteleminen käteisenä rahana ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Tässä KILA 

1991/1136 tapauksessa yhtiön osakasjohtajien kassasta käyttöönsä ottamat rahat oli  kas-

sakirjanpidossa käsitelty kassavaroina ja niitä koskevat kassasta maksut sekä ra hojen pa-

lauttamisesta kassaan johtuneet kassaan maksut oli jätetty kirjaamatta.209 Kirjanpitolauta-

kunnan lausunnon mukaan kohtuullinen määrä osakeyhtiön kassavaroja voidaan käytän-

nössä tilapäisesti ja lyhytaikaisesti uskoa sen johtohenkilöille yhtiön maksuja varten tili-

tysvelvollisuutta vastaan. Mikäli osakasjohtaja on ottanut huostaansa huomattavan mää-

rän yhtiön rahoja, jotka sen johdosta eivät enää ole yhtiön likvidejä varoja, kysymykses sä 

eivät ole yhtiön kassavarat vaan yhtiön saaminen osakasjohtajalta.210 

4.3.3 Lähipiirilaina tilinpäätöksessä

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava OYL 8 luvun 3 §:n mukaan kirjanpitolain 

ja OYL 8 luvun säännösten mukaisesti. Kirjanpitolain 3 luvussa on säännökset tilinpää-

töksestä ja toimintakertomuksesta. Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on huo-

lehdittava, että jokaiselta tilikaudelta laaditaan tilinpäätös ja että heidän tulee se myös 

alle kirjoittaa.211

Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan osakeyhtiön tilinpäätöksen tulee sisältää yhtiön tu-

loksesta kertova tuloslaskelma, tilinpäätöspäivän taloudellisesta asemasta kertova ta se, 

208  Ks. Leppiniemi – Leppiniemi 2005, s. 238.
209  Ks. KILA 1991/1136, s. 3.
210  Ks. KILA 1991/1136, s. 3.
211  Ks. KPL 3 luku 7 §.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 62

tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä toimintakertomus. Li säksi tilin-

päätöksessä on esitettävä vastaavat tiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätös on laadittava 

kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä laadit taessa on nou-

datettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Näitä ovat esimerkiksi oletus siitä, että osakeyh-

tiön toiminta jatkuu, tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja -menetelmät ovat johdonmukai-

sia tilikaudesta toiseen ja että tilikauden tuotot ja kulut ovat kirjattu suoriteperi aatteella. 

Varovaisuusperiaatetta tulee myös noudattaa siten, että tilinpäätöksessä ote taan huomi-

oon ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot, kaikki poistot ja arvonalennuk set vastaa-

vista sekä velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikai sempiin 

tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne 

tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Jos osakkaalle on annet tu laina 

ja hän myöhemmin tulee maksukyvyttömäksi, on laina yhtiön kirjanpidossa poistettava 

kokonaan tai osittain.212

Tilinpäätöksen on tarkoitus antaa kuva yhtiön toiminnan tuloksesta ja talou dellisesta ti-

lanteesta tilikauden lopussa. Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpää töksen tulee 

antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Tilinpäätöstietoja yhtiöstä tarvitsevat yhtiön johto, osakkeeno mistajat sekä ul-

koiset sidosryhmät kuten hankkijat, asiakkaat, velkojat, kilpailijat ja vi ranomaiset. Kun  

kysymyksessä on lähipiirilaina, tilinpäätöksessä vahvistettu tase on oleellinen tietolähde 

tehtäessä lainanantopäätöstä. Yleensä ottaen osakeyhtiölain sään nösten toimivuus riip-

puu suurelta osin tilinpäätössääntelyn tasosta ja tilinpäätöksen luo tettavuudesta213.

Aikaisemmin osakeyhtiön oli mahdollista antaa rahalainaa EOYL 12 luvun 7 §:n mu kaan 

vain voitonjakokelpoisten varojen rajoissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. Vaikkei EOYL 

12 luvun 7 § ole enää voimassa, jos lähipiirilaina annetaan, yhtiön viimeinen vahvistettu 

tilinpäätös osoittaa edelleen, paljonko yhtiön hallitus voi antaa rahalainaa lähipii rilleen. 

Myös yhtiön omien osakkeiden hankintaa koskevassa OYL 13 luvun 10 §:n 2 momentis-

sa mainitaan voitonjakokelpoiset varat. Yhtiö voi säännöksen mu kaan antaa rahalainaa 

212  EVL 17 §:n 2 kohdassa säädetään vähennyskelpoisiksi rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut 

arvonalennukset. Kirjanpidossa saamiset arvostetaan nimellisarvoonsa, enintään todennäköiseen arvoon. 

Tällainen arvonalennus voi kohdistua esimerkiksi lainasaamisiin. Ks. Andersson – Ikkala 2005, s. 313. 

Osakkaalle annetun lainan menetys ei ollut vähennyskelpoinen, vaan sen kuluksi kirjaamista pidettiin 

peiteltynä osinkona (KVL 1994:48).
213  Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 285.
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sellaisiin jakokelpoisten varojen rajoissa toteutettaviin toimiin, joiden tarkoituksena on 

osakkeiden hankkiminen yhtiön tai sen OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 

lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijälle. 

Osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:ssä ei käytetä ilmaisua viimeinen tase vaan viimeinen vah-

vistettu tilintarkastettu tilinpäätös, mutta käytännössä keskeinen tekijä on jatkossakin 

voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla taseen osoittama yhtiön oman pääoman mää-

rä.214 Lainapäätöstä tehtäessä on voitonjakokelpoisista varoista vähennettävä vahvistetun 

taseen perusteella tapahtunut osingonjako, muu jakokelpoisten varojen jakaminen sekä 

otettava huomioon lähipiirille jo aiemmin annetut lainat. Yhtiön sidotun pääoman kos-

kemattomuuden turvaamiseksi yhtiön hallituksen on otettava huomioon lainaa annet-

taessa taseen vahvistamisen jälkeenkin tapahtunut yhtiön varallisuusaseman heikkene-

minen.215 Voitonjakokelpoiset varat määritellään vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, 

mutta varovaisuusperiaatetta noudattaen on tilikauden päättymisen jälkeen varallisuus a-

seman mahdolliset heikkenemiset myös otettava huomioon. Maksukykyisyyden arviointi 

kuului ennen uutta osakeyhtiölakia hallituksen yleisen huolellisuusvelvollisuuden alaan. 

Maksukykyi syyden arviointivelvollisuudesta säännellään uudessa osakeyhtiölaissa ni-

menomaisesti OYL 13 luvun 2 §:ssä. Varoja ei saa myöskään jakaa, jos tiedetään tai pi-

täisi tietää, että jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden.216 Osakeyhtiön hallituksella oli vel-

vollisuus periä annettuja lainoja EOYL 12 luvun 8 §:n mukaan takaisin ennen eräpäivää, 

jos yhtiön voi tonjakokelpoiset varat ovat vähentyneet esimerkiksi toiminnan tappiollisuu-

den tai voi tonjaon vuoksi alle lainojen yhteismäärän217. Uuden osakeyhtiölain 13 luvun 4 

§ tarkoi tus on lähes samansisältöinen. Jos meneillään olevan tilikauden aikana tilikauden 

tulos kasvaa, se ei kuitenkaan lisää mahdollisuutta antaa lähipiirille lisää lainaa. 

214  Ks. HE 109/2005, s. 126. Ks. TaVM 7/2006, s. 11. Lakia valmisteltaessa on tarkoitettu, että varojen jaon 

perusteena oleva tilinpäätös on myös tilintarkastettu.
215  Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 339.
216  Ks. HE 109/2005, s. 125. 
217  Airaksinen – Jauhiainen 2000, s. 340.
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Jaettavissa olevan vapaan oman pääoman laskelma voi olla seuraavanlainen:

Tilikauden voitto

  + Muu vapaa oma pääoma

  –  Taseen osoittama tappio ja muut jakokelvottomat erät

 ( –  Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä)

 ( –  Taseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrää)

 ( –  Yhtiölle hankittujen omien ja emoyhtiön osakkeiden hankintameno)

  –  Yhtiöjärjestyksen mukaan vararahastoon siirrettävä oma pääoma     

  =  Jaettavissa oleva vapaa pääoma

Suluissa olevat erät koskevat suuria osakeyhtiöitä.

Tilinpäätökseen keskeisenä tehtävänä oli ennen nykyistä kirjanpitolakia jakokelpoisen 

voiton esittäminen. Voimassa olevassa kirjanpitolaissa tehtävät liittyvät pelkästään in-

formaation antamiseen. Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n mukaan toimintakertomuksessa 

on erikseen ilmoitettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuulu-

valle sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten 

yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 

Lainmukaisuuden ja menettelytapojen asianmukaisuuden varmentamiseksi osakkaiden 

ja johdon lainat, niiden vakuudet, takaisinmaksu-, korko- yms. ehdot tulee merkitä yh tiön 

hallituksen pöytäkirjaan.218 

Jos kirjanpito ja tilinpäätös on väärin laadittu, puutteellinen tai kirjanpitoa ei ole ollen kaan 

pidetty, on toimivan johdon tai esimerkiksi ulkopuolisen uskotun miehen mahdo tonta 

selvittää yhtiön saatavia, siirtosaamisia, osakaslainoja tai varastoa. Kirjanpidon manipu-

laatio on usean velallisen rikoksen kätkemistapa, jolla varojen siirrot ja yhtiön todellinen 

tila salataan.219 Väärän kirjanpidon tarkoituksena voi olla yhtiön todellisen ta seaseman 

ja tuloksen salaaminen yhtiön ollessa kriisitilassa.220 Usein kysymys on omien nostojen, 

varojen käytön tai osakeyhtiölain vastaisten lainojen salaaminen. Oikeaa tasea semaa, tu-

loslaskelmaa, omia nostoja ja varojen käyttöä voidaan peitellä esimerkiksi seu raavasti:

218  Ks. Leppiniemi, s. 7:9. Edelleen on tärkeätä, että velaksiannon ehdot ovat hallituksen pöytäkirjassa.
219  Ks. Salminen 1998, s. 121.
220  Ks. Salminen 1998, s. 142.
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– Kassassa on ”ilmaa” esimerkiksi siten, että maksetut palkat kirjataan siirroiksi 

kas saan, jolloin yrityksen todellisuudessa maksamat kulut näkyvät omaisuutena. 

Kassana ja siten varallisuutena esitetään selvittämättömät nostot pankkitileiltä, 

jotka olisi kui tenkin katsottava vakuudettomiksi lainoiksi osakkaille. Lainasaata-

vat maksukyvyttö miltä osakkailta tulisi kirjata menetyksiksi ja palkat menoiksi.

– Yrityksen tileiltä tai kassavaroista nostettuja yksityismenoihin käytettyjä varoja 

säily tetään kassana tai ne kirjataan kassaksi. Tämä voidaan ilmaista myös sa-

nomalla, että on suuri debet -kassa, mutta varoja ei ole missään. Se voi osoittaa 

 pimeitä palkkoja tai osakkaan käyttöön siirtyneitä varoja.221

– Ostovelkoja jätetään kirjaamatta.

– Taseessa säilytetään KPL 5 luvun 1 §:n vastaisesti menetyksiä kuten arvottomia 

saa tavia konkurssiyrityksiltä tai maksukyvyttömiltä henkilöiltä.

– Kirjanpitoon kirjataan olematon saatava.

– Kirjataan tuloutunut myyntisaaminen osakaslainojen vähennykseksi, joka vähen-

tää kirjanpidollista saamista. Yhtiön tulosta se ei muuta.

– Käytetään tekaistuja laskutusperusteita kuten matkakuluja.

– Hyvityslaskut tai -tuotot jätetään kirjanpidon ulkopuolelle.

– Kirjanpitojärjestelmään sisällytetään osakeyhtiölain ja kirjanpitolain vastaisia tile-

jä kuten ”yksityistili” tai ”selvittämättömät” -tili.

– Kassasta tehtyjä ottoja saatetaan pitää kassavaroina erillisten velkakirjojen tai 

tosit teiden avulla vaikka ne pitäisi kirjata kirjanpitoon lainoiksi osakkailta.222

Osakaslainat tulevat esille joskus myös läpilainausketjussa. Varojen yksityiskäytön kir-

jaaminen lainausketjuksi yhtiöltä toiselle näyttää muodostavan velkojille ylikäymättö-

män esteen223. Varat olisivat sinänsä perittävissä takaisin lainaasaajalta, mutta se vaatii 

läpilainausketjun selvittämistä, kaikkiin ketjuun kuuluneiden yhtiöihin ja henkilöihin 

kohdistettuja erikoisperintä- tai konkurssitoimia tai takaisinsaantikanteita.224 Torpon tut-

kimuksen molemmissa rauenneissa konkursseissa jäi selvittämättä, kuinka paljon varoja 

konkurssipesälle olisi kuulunut osakaslainojen kautta.225 Nostetun osakaslainariidan sel-

vittäminen tutkimushetkellä oli kestänyt jo kuusi vuotta. Läpilainausketjussa tämä tar-

221  Ks. Niemelä 2006, s. 21.
222  Ks. Salminen 1998, s. 133-142.
223  Salminen 1998, s. 143.
224  Ks. Salminen 1998, s. 143.
225  Torppo, Tapani, Kriisiyrityksen omistaja-johtajan käyttäytyminen ennen konkurssia laskentatoimen 

näkökulmasta, lisensiaattityö TKKK 1993. Ks. Salminen 1998, s. 143.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 66

koittaa lähes rajatonta haltuunotetun omaisuuden hallintaa, koska omaisuutta voidaan 

siirtää aina uuteen yhtiöön hallinta säilyttäen. Osakas-johtajan on helppo hyödyntää jopa 

laittoman osakaslainan takaisinperimisen pieni riski. Jos läpilainausyhtiössä kirjanpito on 

puutteellinen, keskinäisten saatavasuhteiden selvittäminen edellyttäisi koko kirjanpi don 

uudelleen ajoa ja korjattuja tilivientejä.226

Kirjanpito voidaan myös hävittää. Konkurssissa on laadittava pesäluettelo. Jos kirjanpi-

to puuttuu, pesäluettelo joudutaan laatimaan puutteellisen tiedon varaan. Kirjanpidon 

hävittäminen tarkoittaa kirjanpitoon kuuluvien tositteiden, varojen käyttöä koskevien ti-

liotteiden, päiväkirjan, pääkirjan, tilinpäätösaineiston tai kirjanpidon menetelmäkuvauk-

sen hävittämistä. Kirjanpitoon kuuluvat lisäksi pankkitilien nostotositteet ja yrityksen 

luottokorttien käyttöä koskevat tositteet. Vain näistä tositteista voidaan luotettavasti sel-

vittää, kuka on nostanut tai käyttänyt yhtiön varoja ja mitkä nostot kirjataan varojen 

yk sityiskäytöksi, lainoiksi ja mitkä yrityksen menoiksi. Yksityisnostojen, jotka eivät ole 

osakeyhtiössä edes laillisia, kirjaaminen kassaan maksuiksi pelkän tiliotteen perusteella 

tarkoittaa, että yrityksen kirjanpitoaineisto ei ole täydellinen, jos nostajan henkilöllisyys 

ei tositteen puuttuessa ilmene tiliotteesta.227 Esimerkiksi tapauksessa KKO 2005:119, jota 

on jo aiemmin käsitelty velallisen epärehellisyyttä koskevassa kohdassa, sisältyy vielä 

selvitys, että rikosta pidettiin kokonaisuutena törkeänä. Osakas oli nimittäin tavoi tellut 

itselleen huomattavaa hyötyä, sillä kirjanpitoaineisto joutui osittain kateisiin ja muuten-

kin kirjanpito oli epäuskottava. Osakas oli tehnyt osakeyhtiöstään yksityisottoja, joita 

hänellä ei ollut oikeus tehdä, sillä hän ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yh tiön veloista 

(osakkaalla ja yhtiöllä on erilliset varallisuuspiirit). Rahasuoritukset oli jä tetty kirjanpi-

dossa osaksi kirjaamatta ja osaksi kirjattu osakaslainoiksi. Korkeimman oi keuden perus-

teluissa mainitaan vielä, että osakas oli käyttäessään määräysvaltaansa yh tiössä koko ajan 

osoittanut piittaamattomuutta yhtiön velkojien taloudellisia etuja kohtaan pyrkien myös 

salaamaan varojen ottamisen vaikutuksia kirjanpidon laiminlyönnillä.

Konkurssitapauksissa kirjanpidon pitäminen laiminlyödään usein. Hakmanin otantatut-

kimuksen mukaan sadasta konkurssiyrityksestä kirjanpito oli laadittu konkurssiin asetta-

miseen saakka vain 31 tapauksessa.228 Kirjanpidon pitäminen oli laiminlyöty 1–3 kuu-

226  Ks. Salminen 1998, s. 143.
227  Ks. Salminen 1998, s. 149.
228  Tutkimus: Hakman, Maija: Sata konkurssia, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen julkaisu n:o 121, Helsinki 

1993. Ks. Salminen 1998, s. 125. Tutkimus on jo vuodelta 1993, mutta se lienee edelleen käyttökelpoinen.
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kauden ajalta ennen konkurssiin asettamista 25 tapauksessa, 4–6 kuukauden ajalta 6 ta-

pauksessa, 7–12 kuukauden ajalta 6 tapauksessa ja yli vuoden ajalta 28 tapauksessa. Kol-

messa tapauksessa yrityksessä kirjanpito oli laatimatta yhtiön koko toiminta-ajalta.229

4.3.4.  Osakeyhtiölain vastaiset osakaslainat kirjanpidossa

 ja tilinpäätöksessä 

Kirjanpitolautakunta on antanut vuoden 2005 aikana kolme lausuntoa koskien osakeyh-

tiölain vastaisten osakaslainojen käsittelyä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.230 Kirjanpi-

tolautakunta on ottanut KILA 2005/1749 lausunnossa kantaa osakeyhtiölain vastaisten 

rahanostojen käsittelystä tilinpäätöksessä. Siinä henkilö omisti useita osakeyhtiöitä, jois sa 

hän toimi sekä toimitusjohtajana että hallituksen varsinaisena jäsenä. Yhtiöt olivat yh-

denyhtiöitä eikä ulkopuolisia palkattuja työntekijöitä ollut. Osa osakeyhtiöistä oli mennyt 

konkurssiin tai lopettanut aktiivisen toimintansa, ja vain yksi konsultointia harjoittava 

osakeyhtiö oli enää toiminnassa. Tilitoimisto oli aina hoitanut yhtiöiden kirjanpidon. Hen-

kilö itse oli ollut ulosottovelallinen jo useamman vuoden ajan ja velkamäärä oli usei ta 

miljoonia mark koja. Henkilökohtaiseen konkurssiin hän oli ajautunut vuonna 2004. Nyt 

kyseessä olevan osakeyhtiön liikevaihto muodostui lähinnä konsulttipalkkioista. Toimin-

nan luonteesta johtuen osakeyhtiöllä ei ollut paljon kuluja, joten sen tulos oli ol lut voitol-

linen koko sen toiminnan ajan. Henkilö ei ollut nostanut osakeyhtiöstään palk kaa (yhtä 

tapahtuma lukuun ottamatta) vaan hänen rahanostonsa yhtiöstä oli kirjattu en sin osakas-

lainoiksi. Osakeyhtiössä hänen osakaslainatilinsä saldo on vaihdellut vuosien 1997–2004 

tilinpäätöksissä noin 7 tmk:sta 300 tmk:aan. Osakaslainoina nostetut varat oli kirjattu 

kirjanpitoon lähinnä pankkitilin nostotositteilla ja/tai tiliotteilla, joissa joko ei ollut tar-

kempaa selitettä tai niissä oli maininta nostosta käteis kassaan tai käteislaskusta. Lainaan 

liittyvää velkakirjaa ei yhtiön kirjanpidossa ollut. Osakaslainan lyhennykset koostuivat 

90-prosenttisesti osingonjakokuittauksista. Toisin sanoen kunkin tilikauden voitollinen 

tulos oli jaettu seuraavana tilikautena osakkaalle osinkona, joka oli kirjattu yhdellä kir-

jauksella per Osingonjako an Saamiset osakkailta. Osakaslainaan liittyen kirjanpitoon oli 

kirjattu myös korkosaamisia osakkaalta, joita oli osin kuitattu osingonjaolla.

229  Ks. Salminen 1998, s. 125.
230  Kirjanpitolautakunta voi OYL 8 luvun 11 §:n mukaan KPL 8 luvun 2 §:ssä säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja 

lausuntoja osakeyhtiölain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 

soveltamisesta.
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Tilinpäätöksen liitetiedoissa oli maininta lähipiirilainasta ja sen suuruudesta. Lähipiiri-

lainan vakuuden osalta osassa tilinpäätöksiä ei ollut mainintaa vakuudesta ja osassa oli 

mainittu pelkkä ”nimivakuus”. Tilinpäätökseen sisältyvissä toimintakertomuksissa ilme-

ni hallituksen esitys jakaa osinkoina tilikauden tulos ja osinko käytettiin osakaslainan 

kuittaukseen. Osingonjakopäätöksistä oli olemassa hallituksen ja yhtiökokouksen pää-

tökset. Ne oli tehty tilinpäätöksen jälkeen seuraavalla tilikaudella. Osakaslainoista ei ol lut 

hallituksen eikä yhtiökokouksen päätöksiä.

Joissakin tilinpäätöksissä hallituksen esittämä osingonjaonmäärä oli suurempi kuin mitä 

sen hetkisen osakaslainan määrä. Kuitenkin seuraavalla tilikaudella ennen yhtiökokouk-

sen päätöstä ja siten myös ennen osingonjaon kirjausta oli osakaslainan määrä lisäänty nyt 

siinä määrin, ettei osakaslainatilin saldo missään vaiheessa mennyt nollaksi, vaikka osin-

gonjakokirjaus oli tehty. Kolmeen viimeiseen tilinpäätökseen oli liitetietoihin erik seen 

laskettu voitonjakokelpoiset varat, joista kaksi viimeistä osoitti, ettei tällaisia varo ja ollut. 

Osakeyhtiön kaikilta tilikausilta oli tilintarkastuskertomukset, joissa oli mainin ta siitä, 

että yhtiön taseeseen sisältyy EOYL 12 luvun 7 §:n vastaisia lähipiirilainoja.

Osakeyhtiön tilinpäätöksissä osakaslainasaamisten osuus yhtiön rahoitusomaisuudesta ja 

taseen loppusummasta oli merkittävä. Henkilön kaikkien yhtiöiden osalta osakaslaina-

saamiset olivat muodostaneet huomattavan osan yhtiöiden koko varallisuudesta. Menet-

tely, jossa osakkaan varojen nostot kirjataan ensin osakaslainaksi, jota lyhennetään lähes 

yksinomaan osinkokuittauksin, oli osakeyhtiössä ollut sama koko sen toiminnan ajan.

Hakemuksessa pyydettiin kirjanpitolautakunnan lausuntoa seuraavista seikoista:

1. Kuinka OYL:n vastaiset rahanostot (em. olosuhteissa) tuli kirjata juoksevaan 

kirjan pitoon ja miten ne tuli ottaa huomioon tilinpäätöksessä?

2. Mikäli kyseiset nostot kirjataan lainasaamisiksi, niin mihin arvoon ne tulisi ar-

vostaa tilinpäätöksessä, kun otetaan huomioon, että ko. saamiset ovat henkilöltä, 

jonka tie detään olevan varaton/maksukyvytön eikä lainalla ole OYL:n vaatimaa 

turvaavaa va kuutta?

3. Onko toimintakertomuksessa mainitulla hallituksen osingonjakoesityksellä 

merkitys tä arvioitaessa lainasaamisen arvoa ottaen huomioon, että osinko käyte-

tään osakaslai nan (lähipiirilainan) kuittaamiseen?
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4. Onko sillä seikalla merkitystä, että mikäli saatava katsottaisiin arvottomaksi, niin 

myöskään osingonjakoon ei olisi mahdollisuutta kaikkina tilikausina?

5. Antaako kyseinen kirjausmenettely oikean kuvan tapahtumista ja antaako tilin-

päätös oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta?

6. Kysymys koski kirjanpitäjän/tilitoimiston menettelyä, johon KILA ei ottanut 

 kantaa.231

Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan osakeyhtiön osakkaan rahanostot yhtiön tililtä 

kirjataan pääkirjanpitoon luonteensa mukaisesti. Osakas, joka toimii yhtiössä, voi nostaa 

rahaa esimerkiksi käteiskassaan tai tietyn tuotannontekijän hankintaa varten. Jos rahat 

eivät ole yhtiön käytettävissä, kyse ei ole käteiskassasta, vaan muusta varojen käytöstä 

(kuten esimerkiksi osakaslainasta), yhtiön ottaman lainan takaisinmaksusta tai kulu- tai 

muusta korvauksesta.

Osakaslainan lainvastaisuus ei muuta yhtiön ja osakkeenomistajan välistä velkasuhdetta. 

Siten myös osakeyhtiölain vastainen laina tulee merkitä yhtiön taseeseen lainasaamisek-

si osakkeenomistajalta. Osakeyhtiölaki määrää palauttamaan lainavastaisen lainan kor-

koineen takaisin yhtiölle ja lainaa voidaan periaatteessa pitää välittömästi erääntyneenä. 

Kirjanpitolautakunnan mukaan tällaisissa tapauksissa on kuitenkin otettava huomioon 

lainan tosiasiallinen hoitotarkoitus. Siten yli vuoden päästä takaisinmaksettavaksi osa-

kaslaina voidaan merkitä taseen pitkäaikaisiin saamisiin, lyhennys ja vuoden kuluessa 

tapahtuva lyhennys voidaan merkitä lyhytaikaisiin saamisiin. Ohjeeksi kirjanpitolauta-

kunta vielä toteaa, että lyhennys- tai takaisinmaksuhetki tulee arvioida parhaan käytettä-

vän tiedon mukaan.

Taseessa tai sen liitteenä EOYL 7 luvun 11 §:ssä velvoitettiin ilmoittamaan muun muassa 

joh dolle annettujen lähipiirilainojen yhteismäärät sekä olennaiset tiedot lainojen ehdois-

ta ja takaisinmaksusta. Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:ssä säädetään, että oikeat ja riittävät 

tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta edellyttävät 

tar peellisia lisätietoja liitetiedoissa. Kirjanpitolautakunta toteaa, että osakaslainan lainvas-

231  Kuudes kysymys: Mikäli edellä kuvattu kirjausmenettely on virheellinen, kuinka kirjanpitäjän/tilitoimiston olisi 

pitänyt menetellä ja missä vaiheessa, kun otetaan huomioon, että heillä on ollut tiedossaan rahannostojen 

osakeyhtiölain vastaisuus ja henkilön varattomuus? Vastauksena tähän kysymykseen kirjanpitolautakunta 

toteaa, että sen lakisääteiset tehtävät käsittävät ohjeiden ja lausuntojen antamisen kirjanpitolain 

soveltamisesta. Sen sijaan kirjanpitolautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksittäisten henkilöiden tai 

organisaatioiden menettelytapojen kommentointi.
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taisuutta voidaan pitää sellaisena tietona, joka on relevantti oikean ja riittävän kuvan an-

tamisen kannalta. Riittävänä ei voida pitää mainintaa osakaslainan laittomuudesta tilin-

tarkastuskertomuksessa, vaikka se olisi tilinpäätöksen yhteyteen liitettykin.

Lainsaamiset tulee arvostaa KPL 5 luvun 2 §:n mukaan enintään niiden todennäköi-

seen arvoonsa taseessa. Arvostuksessa on olennaista saamisen perintämahdollisuus, 

johon vaikuttavat vakuudet ja velallisen maksukyky. Jos saamiseen liittyy suurehkoja 

epävar muustekijöitä, niistä tulee mainita liitetiedoissa, vaikka saatavan arvostamiseen 

alle ni mellisarvon ei vielä katsota olevan edellytyksiä. Arvostuksessa tulee noudattaa 

varovai suutta yleisten tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Kirjanpitolain lausunnon mu-

kaan saatavan vakuudettomuus ja velallisen todettu maksukyvyttömyys johtavat yleensä 

sii hen, että saatava katsotaan kokonaan tai osittain arvottomaksi.

Osinkosaamisen kuittaustilanteeseen kirjanpitolautakunnan lausunnossa todetaan, että 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rahamääräisten saatavien keskinäinen kuittaami-

nen on mahdollista, kun saatavat ovat vastakkaiset ja erääntyneet. Kuittausoikeuden 

ole massaolo on saamisoikeudellinen, ei kirjanpidollinen kysymys. Näin ollen kuittaus-

oikeuden olemassaolo jää kirjanpitolautakunnan toimivallan ulkopuolelle. Vas takkaiset 

saamiset ovat edelleen olemassa, vaikka laina katsottaisiin kokonaan arvotto maksi ei-

vätkä molemmat saamiset näy taseessa. Jos yhtiö menettää osingonjakokykynsä, tällöin 

ei  kuittauskelpoista vastasaatavaa eli osinkoa ole. Kirjanpitolautakunnan lausun non mu-

kaan kirjausmenettely, jossa tilikauden osingot kuitataan yhtiön lainasaamisella osak-

keenomistajalta, ei ole lautakunnan näkemyksen mukaan oikean ja riittävän kuvan vas-

tainen, jos kuittaus itsessään voidaan katsoa lailliseksi. Lausunnon mukaan tilinpäätös 

antaa täl tä osin oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta edellyttäen, ettei 

laina saamisia ole merkitty taseeseen todennäköistä suurempana ja osingonjako on edellä 

ku vatulla tavalla mahdollinen kuittauskelpoisen vastasaatavan syntymiseksi.232

Hakija täydensi lausuntopyyntöään ja lautakunnan kannanottoa pyydettiin lisätietojen 

perusteella.233 Kirjanpitolautakunta antoi jatkolausunnon marraskuussa KILA 2005/1762 

osakeyhtiölain vastaisten rahannostojen käsittelystä tilinpäätöksessä. Hakija selvitti en-

simmäiseksi, että tilitoimisto oli saanut käyttöönsä tositteita, joissa suurimmaksi osak-

232 Ks. KILA 2005/1749, s. 1–4.
233  Hakijana keskusrikospoliisi.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 71

si oli selitteitä ”nosto käteiskassaan”, ”käteiskassa” tai ”käteislaskut” tai niissä ei ollut 

lainkaan selitettä, mutta ne voitiin todentaa nostona pankkitililtä.234 Tositteisiin, joissa 

oli viittaus laskuihin, ei liittynyt laskuja tai niiden maksuun liittyvää selvitystä. Todelli-

suudessa yhtiön käteiskassaan ei oltu nostettu rahoja niiden tositteiden laatimi sen yhtey-

dessä, joissa oli ollut viittaus kassatapahtumiin. Tämän perusteella hakijan mielestä oli 

ilmeistä, että noston suorittanut osakeyhtiön ainut osakkeenomistaja, hallituk sen ainoa 

jäsen ja toimitusjohtaja oli ottanut varat haltuunsa. Toinen kysymys koski oi keaa kirjaus-

menettelyä, jos osakeyhtiö laskuttaa kolmatta osapuolta sopimuksen mukai sista palve-

luista, jolloin ulosottoviranomainen lähettää laskun saajalle maksukiellon, jonka mukaan 

yhtiön saatavista 1/6 tulee suorittaa ulosottoviranomaiselle käytettäväksi osakkeenomis-

tajan henkilökohtaisten ulosottovelkojen suorittamiseen.235

Lausuntona näihin jatkokysymyksiin kirjanpitolautakunta viittasi ensin aiemmin anta-

maansa lausuntoon ja lausui sitten seuraavasti:236 ”Osakeyhtiön osakkaan rahanostot 

yh tiön tililtä ovat pääsääntöisesti joko siirtoja käteiskassaan tai osakaslainaa. Jos rahat 

ei vät ole yhtiön käytettävissä, kyse ei ole enää käteiskassasta vaan osakaslainasta. Raha-

nostoissa voi olla kysymys yhtiön velanhoidosta osakkaalle, kuten yhtiön osakkaalta ot-

taman lainan takaisinmaksusta taikka kulu- tai muusta korvauksesta. Osakkaan rahanos-

tot tulee kirjata tosiasiallisen luonteensa mukaisesti ja nostoista laadittujen tositteiden 

sisällön on oltava tosiasioita vastaava. Yksittäisen liiketapahtuman tosiasiallisen luon teen 

selvittäminen jälkikäteen on viime kädessä näyttökysymys, johon kirjanpitolauta kunta ei 

ottanut kantaa.”237 Toiseen kysymykseen kirjanpitolautakunta vastasi, että jos osakeyhtiön 

kolmannelta olevasta saamisesta ulosmitataan osakeyhtiön osakkaan henki lökohtaisten 

ulosottovelkojen suorittamiseen, ulosmitattu osuus katsotaan osakkaan ve laksi yhtiölle. 

Kirjanpitolautakunta pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena kirjausta, jos sa ulosmitatul-

la osuudella veloitetaan Saamiset osakkaalta -tiliä tai vaihtoehtoisesti hy vitetään Velka 

osakkaalle -tiliä.238

234  Tilitoimistolle oli toimitettu aineistona tositteita.
235  Kolmanneksi pyydettiin lausuntopyyntöä, onko tilitoimistolla mahdollisuutta oma-aloitteisesti, ilman yrityksen 

toimielinten päätöstä todeta yksinäisen saamisen arvottomuus ja poistaa saatava arvottomana kirjanpidosta, 

tehdä käyttöomaisuuden arvonalennus tai tehdä saamisesta poistokirjaus osinkokuittauksilla. Kirjanpito-

lautakunta ei ottanut näihin kysymyksiin kantaa samoilla perusteilla kuin alaviitteessä n:o 231 on selvitetty.
236  Ks. KILA 2005/1749, s. 1–4.
237  Ks. KILA 2005/1762, s. 1.
238  Ks. KILA 2005/1762, s. 1–2. Hakemuksessa oli kolmas kysymys, johon KILA ei ottanut kantaa. KILA:n 

mukaan sen toimivaltaan ei kuulu yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden menettelytapojen 

kommentointi. KILA pidättäytyi ottamasta kantaa tilitoimiston toimintaan.
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Kolmannessa vuoden 2005 kirjanpitolautakunnan osakaslainoja koskevassa lausunnossa

KILA 2005/1770 taustaksi esitettiin seuraavaa: korkein oikeus on ennakkopäätökses sään 

KKO 2005:119 ottanut kantaa siihen, että osakeyhtiön henkilöosakkaan kassaan kirjattuja 

tositteettomia nostoja ja osakaslainaksi kirjattuja eriä ei voida jälkikäteen tul kita palkaksi, 

jollei niitä ole palkkakuluksi kirjattu.239 Hakemuksessa esitettiin, että syy teharkinnassa 

tulee toistuvasti esiin tapauksia, joissa yhdenmiehen osakeyhtiön henki löyhtiön hallituk-

sen ainoa jäsen nostaa tilikauden aikana pienissä erissä yhtiön ti liltä käteistä, josta ei toi-

miteta kirjanpitoon tositetta.240 Jollei tositteita toimiteta kirjanpi toon, kirjanpitäjä kirjaa 

säännönmukaisesti varojen nostot kassaan, jota voidaan kutsua ns. pulleaksi kassaksi tai 

osakaslainaksi, vaikka EOYL 12 luvun 7 §:n ehdot eivät olleet täyttyneet voitonjako-

kelpoisten varojen ja vakuuden suhteen. Osakas väittää usein var sinkin rikosprosessissa 

käyttäneensä kassaan tai osakaslainoiksi kirjatut varat yhtiön me noihin, joista tositteet 

ovat kadonneet.

Hakija pyysi lausuntoa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on lain ja hyvän kirjanpitotavan mukainen kirjaus- ja menettelytapa yhtiön 

va rojen noston osalta, kun osakas käyttää varat henkilökohtaisiin menoihinsa ja

 –  osakas ei halua ottaa yhtiöstä palkkaa

 –  EOYL 12 luvun 7 §:n mukaiseen osakaslainaan ei ole edellytyksiä

 –  osakkaalla ei tosiasiassa ole takaisinmaksutarkoitusta ja -kykyä?

2. Voidaanko kassatiliä käyttää selvittelytilinä tositteettomien nostojen osalta, kun 

me nettelyn seurauksena on ns. pullea kassa, joka ei todenna yhtiön kassavaroja?

3. Voiko yhtiön väitetystä hankintakulusta laatia muistiotositetta, jos tosite ei jälkikä-

teen laadittuna todentaisi riittävällä tavalla liiketapahtumaa?

4. Neljäs kysymys.241

239  Vastaava kanta on otettu ratkaisussa KKO 1997:202. Esimerkiksi palkkana ei voida pitää suoritusta, jos 

palkkakirjanpitoa ei ole, palkkaa ei ole kirjattu kirjanpitoon eikä EPL:n mukaista ennakonpidätystä ole 

toimitettu.
240  Hakijana oli syyttäjävirasto.
241  Mitä velvollisuuksia tai rajoituksia laki ja hyvä kirjanpitotapa asettavat toimeksisaaneelle kirjanpitäjälle, kun 

selvittämättömiä käteisnostoja koskevat kirjaukset viedään kirjanpitoon päiväkohtaisesti/tilinpäätösvaiheessa 

kirjauksen asiallisen oikeellisuuden suhteen, kirjaustavan valinnan suhteen tai ”konsultoinnin” suhteen? 

Kirjanpitolautakunta pidättäytyi ottamasta kantaa neljänteen kysymykseen. Perustelut ks. alaviite n:o 231.
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5. Voidaanko tilinpäätöstä laatia, jos olennaisesta yhtiön varojen käytöstä ei ole 

tositet ta, menosta ei voida laatia yksilöityä liiketapahtumaa todentavaa muistio-

tositetta eikä varojen nostoa ole kirjattu palkaksi ja olosuhteista voidaan päätellä, 

että käteisnostoja ei ole myöskään tarkoitettu osakaslainaksi?

Kirjanpitolautakunta viittasi monessa kohdin aikaisempaan KILA 2005/1749 lausun-

toonsa osakeyhtiölain vastaisten rahannostojen käsittelystä tilinpäätöksessä. Hakemuk-

sen kysymyksiin 1 ja 2 osakkaan yhtiön kassasta nostamien varojen kirjanpitokäsitte-

lystä kirjanpitolautakunta esitti lausunnossaan aikaisempaan lausuntoon verrattuna vielä 

seuraavaa: kirjanpidossa sovellettavan entiteettiperiaatteen mukaan kir janpitoa pitävä 

talousyksikkö muodostaa erillisen kokonaisuuden. Tämän periaatteen mukaan kirjanpi-

toa pitävän talousyksikön liiketapahtumat pidetään erillään sidosryhmien ja muiden yksi-

köiden liiketapahtumista. Siten kirjanpidon keskeisenä tehtävänä on pitää erillään muun 

muassa yrityksen ja yrittäjän varat, velat, tulot ja menot. Kirjanpitolain 1 luvun 1 §:ssä 

tarkoitettu kirjanpitovelvollisuus merkitsee ensisijaisesti tätä erilläänpito tehtävää, jonka 

merkitys korostuu sellaisissa yritysmuodoissa, joissa lain säädännöllisesti on asetettu läh-

tökohdaksi, ettei yrittäjä ole vastuussa yrityksen veloista ja muista sitoumuksista. Tällai-

siin yritysmuotoihin kuuluvat erityisesti osakeyhtiöt, sil lä sen osakkaat eivät ole OYL 1 

luvun 2 §:n mukaan henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista.

Kassatilistä kirjanpitolautakunta on aiemmin lausunut seuraavasti: ”Kirjanpito on yrityk-

sen rahaproses sin kuvaus. Sen runkona KPL 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa liiketapahtumi-

en merkitse misessä kirjanpitoon ovat kassatili ja muut rahatilit, joiden varaan kirjanpidon 

koko ra kennelma on perustettu”.242 Kirjanpitolautakunnan mukaan kassatilille merkitään 

käteisen rahan maksuja siten, että tulevat maksut eli kassaan maksut eli rahojen lisäyk-

set kassaan merkitään kassatilin veloituk seen ja menevät maksut eli kassasta maksut eli 

rahojen vähennykset kassasta merkitään kassatilin hyvitykseen. Kassatilin veloituksen 

yhteissumman ja hyvityksen summan ero tus eli veloitusjäännös tiettynä ajankohtana il-

moittaa, kuinka paljon kassassa on käteistä rahaa jäljellä. Kassakirjanpidossa voidaan 

hyvän kirjanpitotavan mukaan käsitellä käteiseen rahaan verrattavina esimerkiksi kirjan-

pitovelvollisen kassassa olevat posti- ja leimamerkit, mikäli niiden määrä ei ylitä tavan-

242  Ks. KILA 1997/1471, s. 1.
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omaista. Kassoissa toisinaan esiintyvät niin sanotut vippilaput eivät sitä vastoin ole rahaa, 

vaan tositteita saamisista tai ennak komaksuista.243

Osakasjohtajien kassasta käyttöönsä ot tamat rahat oli kassakirjanpidossa käsitelty kassa-

varoina ja jätetty niitä koskevat kassasta maksut sekä rahojen palauttamisesta johtuneet 

kassaan maksut kirjaamatta. Kohtuullinen määrä osakeyhtiön kassavaroja voidaan käy-

tännössä tilapäisesti ja lyhytai kaisesti uskoa myös sen johtohenkilöille yhtiön maksuja 

varten tilitysvelvollisuutta vas taan. Mikäli sitä vastoin esimerkiksi osakasjohtaja on otta-

nut huostaansa huomattavan määrän yhtiön rahoja, jotka sen johdosta eivät enää ole yhti-

ön likvidejä varoja, kysy myksessä eivät ole yhtiön kassavarat vaan yhtiön saaminen osa-

kasjohtajalta. Saamisen syntyminen kirjataan kassastamaksuna kassatilin hyvitykseen. 

Lisäksi kirjanpitolauta kunta muistutti aiemmassa lausunnossaan rajanvedon vetämisestä 

varojen käyttöön näh den siihen, ovatko varat yhtiön itsensä käytettävissä vai ovatko ne 

osakkaan tai muun ul kopuolisen määräysvallassa.

Saamisten arvostamisesta kirjanpitolautakunta viittaa kahteen vuonna 2005 antamaan-

sa lausuntoon ”Korjauskulujen kirjaaminen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä” sekä 

”Siirtosaa misten kirjaamisesta”.244 Niissä esitetään saatavaan liittyvän riskin merkityk-

sestä, että jos taseeseen merkitty saatava on niin epävarma, että siitä ei todennäköisesti 

saada suoritusta, tulee se vähentää tuloslaskelmassa kuluna. Jos epävarmuus on vähäistä, 

ei hyvä kirjanpitotapa edellytä epävarman saatavan tulosvaikutteista vähentämistä. Jos saa-

misen kertymistä pidetään todennäköisenä, mutta siihen liittyy sellainen riski, jolla olisi 

olennainen vaikutus kirjanpitovelvollisen toimintaa, riskistä tulee tehdä selkoa tilinpää-

tökseen liitetietona KPL 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamisek-

si kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Saatavan todennäköisyys 

on arvioitava viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa. Arviointi perustetaan kirjanpitovel-

vollisella olevaan parhaaseen tietoon asianomaisen tilinpäätöksen laatimisajankohtana. 

Tällöin ei voida tukeutua aikaisempiin arvioihin päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikau-

della. Saaminen tulee myös arvostaa todennäköiseen arvoonsa. Tässä voidaan tukeutua 

kansainvälistä IAS/IFRS -standardeista ilmenevään periaatteeseen, jonka mukaan saa-

misen arvona voidaan pitää sitä, mitä saamissuhteeseen nähden ulkopuolinen taho olisi 

243  Ks. KILA 1991/1136, s. 3.
244  KILA 2005/1768 Korjauskulujen kirjaaminen asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä ja KILA 2005/1769 

Siirtosaamisten kirjaaminen.
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valmis maksamaan saamisesta. Muuten saamisen arvostamisesta kirjanpitolautakunta 

viittaa aikaisempaan samasta asiasta antamaansa lausuntoon, joka on edellä esitetty. 245

Kolmanteen kysymykseen kirjanpitolautakunta lausuu, ettei kirjanpitolaki si sällä tosit-

teen määritelmää eikä sitä ole esitetty lain perusteluissakaan. Kirjanpitolain 2 luvun 5 

§:ssä säädetään, että kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tosit teeseen, 

joka todentaa liiketapahtuman. Jos peruskirjanpidosta ei ilmene eikä muutoin kaan ole sel-

vää, miten liiketapahtuma on kirjattu, tositteessa on oltava merkintä käyte tyistä tileistä. 

Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulo tositteesta luovu-

tettu suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luo vutusajankohta on 

voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla tai muilla keinoin. Merkintä kirjanpitoon 

tehdään aina tositteen perusteella, ja tosite voi olla kirjanpitovelvollisen itsensä laatima tai 

ulkopuoliselta saatu tosite. Tämän vuoksi kirjanpitovelvollisen laati ma muistiotosite tulee 

olla olemassa kirjausta tehtäessä ja sen tulee todentaa asianomai nen liiketapahtuma.

Viidenteen kysymykseen kirjanpitolautakunta vastaa, että tilinpäätöksen laatimisvelvoi te 

on KPL 3 luvun 1 §:n mukaan ehdoton, sitä ei siis saa jättää tekemättä kirjanpitoai neiston 

puutteiden takia. Tässä tapauksessa esitetyt seikat (olennaisesta yhtiön va rojen käytöstä 

ei ole tositetta, menosta ei ole laadittu yksilöityä liiketapahtumaa todenta vaa muistioto-

sitetta, varojen nostoa ei ole kirjattu palkaksi eikä olosuhteista päätellen kä teisnostoja 

ole myöskään tarkoitettu osakaslainaksi) ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä on ilmoi-

tettava tilinpäätöksen liitetietona, jotta tilinpäätös ja toimintakertomus an taisivat KPL 3 

luvun 2 §:n tarkoitetut oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toi minnan tuloksesta 

ja taloudellisesta asemasta.246

Yhteenvetona voidaan esittää, että osakaslainan osakeyhtiölain vastaisuus ei muuta yh-

tiön ja osakkeenomistajan välistä velkasuhdetta, joten lainvastainen osakaslaina tulee 

merkitä taseeseen lainsaamiseksi osakkeenomistajalta. Kirjanpitolain 4 luvun 7 §:n mu-

kaan saaminen on pitkäaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän 

ajan kuluttua. Osakaslaina kirjataan sen mukaan joko lyhytaikaisiin tai pitkäaikaisiin 

saamisiin. Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n edellyttämän oikean ja riittävän kuvan saami-

seksi yhtiön toiminnasta osakaslainan osakeyhtiölainvastaisuus on tieto, joka on syytä 

245  Ks. KILA 2005/1770, s.1–4.
246  Ks. KILA 2005/1770, s. 6.
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mainita tilinpäätöksen liitetiedoissa. Liitetiedoista tulee ilmetä ainakin ne seikat, jotka 

tekevät osakaslainasta osakeyhtiölain vastaisen. Yleensä tällöin on kysymys lainan va-

kuudettomuudesta tai siitä, etteivät yhtiön voitonjakokelpoiset varat riitä osakaslainan 

antamiseen tai ylläpitämiseen. Ei yleensä riitä, että lainvastaisuudesta mainitaan vain ti-

lintarkastuskertomuksessa, vaikka tilintarkastuskertomus olisikin liitetty tilinpää töksen 

yhteyteen.247 Tilinpäätöksen laatimisvelvoite on ehdoton KPL 3 luvun 1 §:n pe rusteella, 

sitä ei voi siis jättää tekemättä kirjanpitoaineiston puutteiden takia.

Kassatilille merkitään kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan käteisen rahan maksu-

ja siten, että tulevat maksut eli rahojen lisäykset kassaan merkitään kassatilin veloituk-

seksi ja kassasta menevät maksut eli rahojen vähennykset kassasta merkitään kassatilin 

hyvi tykseen. Kohtuullinen määrä kassavaroja voidaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti uskoa 

yh tiön johtohenkilöille yhtiön maksuja varten tilitysvelvollisuutta vastaan. Mikäli esimer-

kiksi osakasjohtaja on ottanut huostaansa huomattavan määrän yhtiön rahoja, jotka sen 

johdosta eivät ole enää yhtiön käytettävissä olevia varoja, kysymyksessä eivät ole yhtiön 

kassavarat vaan yhtiön saaminen osakasjohtajalta.

Osinkosaamisen kuittaustilanteeseen kirjanpitolautakunnan lausunnossa todetaan, että 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rahamääräisten saatavien keskinäinen kuittaami-

nen on mahdollista, kun saatavat ovat vastakkaiset ja erääntyneet. Kirjanpitolautakun-

nan lausunnon mukaan kirjausmenettely, jossa tilikauden osingot kuitataan yhtiön laina-

saamisella osakkkeenomistajalta antaa oikean ja riittävän kuvan, jos kuittaus on mahdol-

linen. Vaikka laina katsottaisiin arvottomaksi, on se periaatteessa vielä kuittauskelpoi-

nen. Jos osakeyhtiön kolmannelta olevasta saamisesta ulosmitataan osa yhtiön osakkaan 

henkilökohtaisten ulosottovelkojen suorittamiseen, ulosmitattu osuus katsotaan osak kaan 

velaksi yhtiölle.

Kirjanpitolaissa ei ole tositteen määritelmää, mutta KPL 2 luvun 5 §:ssä säädetään, että 

kirjauksen tulee perustua päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketa-

pahtuman. Tosite voi olla kirjanpitovelvollisen itsensä laatima tai ulkopuoliselta saatu. 

Kuten edellä on jo mainittu, tilinpäätös on laadittava, vaikka kirjanpitoaineisto olisikin 

puut teellinen. Se voi olla puutteellinen siksi, että yhtiön varojen olennaisesta käytöstä 

ei ole tositetta, menosta ei voida laatia yksilöityä liiketapahtumaa todentavaa muistioto-

247  Ks. Leppiniemi, s. 7:10.
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sitetta, varojen nostoa ei ole kirjattu palkaksi ja olosuhteista päätellen käteisnostoja ei ole 

tarkoitettu osakaslainaksi. Rikosprosessissa osakas usein väittää käyttäneensä kas saan 

tai osakaslainaksi kirjat varat yhtiön menoihin, joista tositteet ovat kadonneet.

Osakaslainasaamiset tulee arvostaa KPL 5 luvun 2 §:n mukaan enintään niiden todennä-

köiseen arvoon yhtiön taseessa. Arviointi tehdään kirjanpitovelvollisella olevan par haan 

tiedon mukaan. Jos saatava on niin epävarma, ettei siitä todennäköisesti saada suo ritusta, 

on se vähennettävä tuloslaskelmassa kuluna. Jos saamisen kertymistä pidetään todennä-

köisenä, mutta siihen liittyy kuitenkin sellainen riski, että sillä on olennainen vaikutus 

yhtiön toimintaan, saatavan epävarmuudesta tulee tehdä selkoa tilinpäätöksen liitetietona 

KPL 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kirjan pitovelvollisen 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

4.4.  Lähipiirilaina tilintarkastuksessa

4.4.1.  Tilinpäätös ja tilintarkastus

Osakeyhtiölain 7 luku sisältää säännöksiä tilintarkastuksesta ja erityisestä tarkastukses ta. 

Luvun sisältö on pääasiassa sama kuin EOYL 10 luvussa. Osakeyhtiölain 7 luvun 1 §:n 

mukaan osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä luvussa ja tilintar kastuslaissa 

säädetään.248 Tilintarkastusta sääntelevät tilintarkastuslaki ja -asetus ja tar kastusta teh-

täessä on noudatettava TilintL 4 luvun 16 §:n mukaan hyvää tilintarkastusta paa. Tilin-

tarkastajan on otettava huomioon myös yhtiömiesten tai yhtiökokouksen anta mat ohjeet, 

mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai hyvän tilin-

tarkastustavan kanssa. Suomessa on keskusteltu siitä, pitäisikö tilintarkasta jalla olla ta-

vanomaista tarkastustehtävää laajempi velvollisuus tarkastaa, että yhtiö on noudattanut 

esimerkiksi verolakeja, ympäristönormeja tai muita yhteiskunnallisia vel voitteita249. Lain-

säätäjän kanta on kuitenkin edelleen se, että tilintarkastajan tulee puut tua havaitsemiinsa 

248  Osakeyhtiölain 7 luku sisältää tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta, tilintarkastajan toimikaudesta, 

vähemmistön oikeudesta vaatia hyväksyttyä tilintarkastajaa, erityisestä velvollisuudesta valita KHT-

tilintarkastaja sekä erityisestä tilitarkastuksesta sen määräämisestä, erityisestä tarkastajasta, 

tarkastuslausunnosta ja palkkiosta ja muista kustannuksista.
249  af Schulten II 2004, s. 151.
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laittomuuksiin, jos niillä on merkitystä yhtiön johdon vahingonkor vausvastuun kannalta 

tai ne koskevat osakeyhtiölain rikkomista; tilintarkastustehtävä ei sen sijaan sisällä yleistä 

laillisuusvalvontaa250. 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tehtävänä on yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpi-

don sekä hallinnon tarkastus. Tarkastuksen päätavoite on selvittää, antaako tilinpäätös 

totuudenmukaisen kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta tilikauden päät-

tyessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot ja toimintakerto-

mus. Tilintarkastajan pitää selvittää, onko tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännös-

ten mukaisesti. Hänen tulee varmistaa, että tuloslaskelma ja tase perustuvat kirjanpitoon 

ja asianmukaisiin tositteisiin. Tilintarkastuksessa pyritään selvittämään, onko yhtiön 

johto toiminut lain edellyttämällä huolellisuudella vai onko se syyllistynyt tekoihin tai 

laiminlyönteihin, jotka saattavat antaa aihetta korvausvastuuseen tai henkilövaihdok-

siin johtoelimissä251. Tilintarkastuksessa arvioidaan myös tilinpäätökseen vahvistamisen 

edellytykset ja hallituksen voitonkäyttöehdotusten laillisuus.

Yhtiön hallinnon tarkastus sisältää yhtiön johdon toiminnan laillisuuden valvomisen. 

Ti lintarkastajan tulee tuntea yhtiölainsäädäntö ja valvoa sen sekä yhtiöjärjestyksen tai 

yhtiöso pimuksen määräysten noudattamista. Hänen tulee valvoa muun muassa onko 

vähemmistönsuoja säännöksiä ja muita erityissäännöksiä sekä yhtiön toimielinten päätök-

siä noudatettu, onko yhtiön lakisääteisistä velvoitteista huolehdittu ja ovatko vakuutukset 

riittävät. Vel kojaa ja muita yhtiön ulkopuolisia tahoja varten tilintarkastajan on tutkittava, 

onko yh tiön toiminnan jatkamiselle olemassa edellytyksiä.252

Tilintarkastajan on laadittava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, joka on kirjal-

linen raportti hänet tilintarkastajaksi valinneelle taholle. Tilintarkastuskertomus on

luovutettava yhtiön hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa 

ti linpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilintarkastuslain 4 luvun 19 §:n mukaan tilin-

tarkastuskertomukseen on sisällytettävä erillinen lausunto seuraavista seikoista:

250  af Schulten II 2004, s. 152.
251  Koski - Sillanpää, s. 12:35.
252  Ks. Koski – Sillanpää, s. 12:36.
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– onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten mukaisesti

– antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja 

taloudelli sesta asemasta

– tilinpäätöksen vahvistamisesta

– tuloksen käsittelystä hallituksen tai muun vastaava toimielimen esittämällä tavalla 

sekä

– vastuuvapaudesta.253

Tilintarkastajan on tehtävä TilintL 4 luvun 18 §:n mukaan suorittamastaan tilintarkastuk-

sesta merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen ja lausutaan, onko tilinpäätös 

laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Merkinnän tarkoitus on yksilöidä se tilinpää tös, 

jonka tilintarkastaja on tarkastanut. Merkintä tehdään paperille tulostettuun tase kirjaan, 

johon tulee siis merkintä, päiväys ja tilintarkastajan allekirjoitus nimenselven nyksin.254 

Tilintarkastajan on esitettävä tarkastuskertomuksessaan muistutus, jos yhtiön yhtiömies, 

hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja tai muu vastuu velvollinen 

on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta voi seurata vahingonkorvaus velvollisuus. 

Lisäksi tilintarkastajan on tarvittaessa täydennettävä tilintarkastuskerto muksen tilinpää-

töstietoja.

4.4.2.  Lähipiirilainan vaikutus tilintarkastukseen

Tilintarkastajan tulee valvoa velaksiannon lainmukaisuutta hyvän tilintarkastustavan 

mukaisena velvollisuutena255. Yhtiön varojen lainaamisesta ei ole enää osakeyhtiölaissa 

erityistä säännöstä, mutta vero-oikeudessa rahalaina on tarkoin säännelty.256 Taseen lähi-

piirilainoista muodostuneet lainasaamiset ovat tilintarkastusriski.257 Koska uudessa osa-

253  Tilintarkastuslakityöryhmän muutosehdotuksen mukaan tilintarkastajalla ei enää olisi nimenomaista 

velvollisuutta lausua voitonjakoehdotuksesta. Tilintarkastaja ei siten joutuisi ottamaan kantaa 

jakoehdotukseen muutoin kuin silloin, kun jako on ilmeisesti lainvastainen. Ks. HE 109/2005, s. 125.
254  Ks. Leppiniemi, s. 17:20.
255  Immonen 2000, s. 11.
256  Osakeyhtiön säännöksiä lähipiirilainoista on useaan otteeseen muutettu. Edellisen kerran vuonna 1997 tuli 

voimaan lähipiirin tarkka määrittely ja yhtiölle velvoite periä lainattuja lainoja takaisin yhtiölle. Lähipiirilaina 

jaettiin EOYL 12 luvun 7 §:n mukaan kahteen ryhmään lain vaatimukset täyttäviin ja osakeyhtiölain vastaisiin 

lainoihin. Ks. Koponen 2001, s. 30.
257  Ks. Koponen 2001, s. 32. Lainasaamiset ovat edelleen tilintarkastusriski, vaikka erityisiä lähipiirilaina-

säännöksiä ei uudessa osakeyhtiölaissa ole.
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keyhtiölaissa ei ole lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä, lähipiirilainoihin sovelle-

taan OYL 13 luvun säännöksiä yhtiön varojen jakamista. Tilintarkastajaa ei mainita OYL 

8 luvun 6 §:n lähipiirimääritelmässä. Tilintarkastuslain 5 luvun 24 § on kuitenkin sään-

nös tilintarkastajan esteellisyydestä. Sen 1 momentin 2 kohdassa on säädetty kielto, jonka 

mukaan tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa tai vakuutta eikä vastaavaa etuutta siltä 

yhteisöltä, jota hän tarkastaa.

Osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan vapaata omaa pääomaa voidaan 

kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella jakaa esimerkiksi lainan muodossa. Tilin-

tarkastajan on tutkittava, onko yhtiöllä ollut vapaata omaa pääomaa ja onko päätöksen teko 

tapahtunut OYL 13 luvun 6 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla. Osakeyhtiölain 13 luvun 

3 §:n mukaan ennen kuin yhtiön varoja voidaan jakaa, tilinpäätös pitää olla vah vistettu 

ja tilintarkastettu. Tilinpäätöksen jälkeen tapahtunut taloudellisen tilan heikke neminen 

on otettava myös huomioon OYL 13 luvun 2 §:n mukaisesti. Yhtiön johdon on jatkuvasti 

valvottava, että vastoin osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä yhtiöstä saadut va rat palau-

tetaan OYL 13 luvun 4 §:n mukaan yhtiölle korkoineen. Jos johto ei ole toimi nut OYL 

13 luvun 4 §:n perusteella, on tilintarkastajan velvollisuus huomauttaa asiasta tekemällä 

tilintarkastuskertomukseen huomautus sekä mahdollisesti muistutus asiasta. Rahalainaa 

OYL 13 luvun 10 §:n mukaan ei edelleenkään saa antaa siinä tarkoituksessa, että ulko-

puolinen hankkisi yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita. Monet tilintarkastajat ovat myös 

kieltäytyneet antamasta yhtiömuodon muutoksessa tarvittavaa lausuntoa, jos negatiivi-

nen oma pääoma on kirjattu saatavaksi yhtiömieheltä ja avoin yhtiö tai kom mandiittiyhtiö 

muutetaan osakeyhtiöksi. He ovat perustelleet kieltäytymistään sillä, että kyseessä on 

osakeyhtiölain vastainen laina.258

Tilintarkastuksessa on valvottava, että lainojen myöntämisestä on tehty asianmukaiset 

hallituksen päätökset. Lisäksi on tarkastettava, että laina-asiakirjat ovat kunnossa. Alle-

kirjoitettu velkakirja lyhennyssuunnitelmineen tulee olla tehtynä ja lyhennyssuunnitel-

man toteutumista on valvottava. Tase-erittelyistä on tarkistettava, että lainansaajakohtai-

set saldot täsmäävät lainansaajien saldoilmoituksiin. Lisäksi vielä on valvottava, että yh-

tiön on OYL 8 luvun 1 momentin mukaan toimintakertomuksessa ilmoittanut rahalai nat, 

vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset ehdot, 

258  Ks. Siikarla 2001, s. 182. He ovat katsoneet, että yhtiöllä ei ole ollut EOYL 12 luvun 7 §:n mukaisia 

jakokelpoisia voittovaroja. 
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jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai on 

viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta.259 

Lähipiirille annettu laina voi vaikuttaa myös tilintarkastajan raportointiin. Tarkastukses-

sa on todettava lainanannon lainmukaisuus ja saamisen kuranttius. Jos laina on osakeyh-

tiölain vastainen, tulee tilintarkastuskertomuksessa antaa muistutus hallinnolle osakeyh-

tiölain noudattamatta jättämisestä, mikä vaikuttaa vastuuvapauslausuntoon260. Väliaikai-

seksi vippien antamiseksi muotoiltu velaksianto saatetaan katsoa rahalainan antamisek si, 

jolloin tilintarkastajan tulee tarvittaessa tehdä muistutus261. Tilintarkastajan harkin taan 

jää, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta ja voidaan-

ko tilinpäätös vahvistaa. Tällöin on myös mietittävä tilintarkastusmerkinnän sa namuoto. 

Tilintarkastajan on tehtävä merkintä tilintarkastuskertomukseen, jos lähipiiri laina on 

OYL 13 luvun vastainen.262 Osakeyhtiölain vastainen laina voi olla syntynyt siten, että 

osakkeenomistaja on nostanut yksityisottoja osakeyhtiöstään. Tällöin rahaa on nostettu 

omaan käyttöön yksityistilin kautta (jota osakeyhtiössä ei saisi edes olla), ja tilikauden 

lopussa yksityisnostot kirjataan lainoiksi. Lainasta ole tehty asianmukaisia päätöksiä eikä 

velkakirjaa.263 Lainvastaisissa lainoissa voi olla kyse myös siitä, että yri tyksessä ei ole 

ollut tietoa toiminnan lainvastaisuudesta264.

Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistu tapauksia, joissa tilintarkastaja on joutunut va-

hingonkorvausvastuuseen nimenomaan rahalainan ollessa kysymyksessä. Ennakkopää-

töksessä KKO 1992:98 tilintarkastajat joutuivat vahingonkorvausvastuuseen, koska he 

eivät olleet maininneet tilintarkastuskertomuksissaan usealta vuodelta osakeyhtiölain 

vastaisista rahalainoista. Lisäksi he olivat tarkastuksensa perusteella aina ehdottaneet ti-

linpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjoh-

tajalle. Tilintarkastajien menettelystä johtuen rahalainat olivat kasvaneet vuosi vuodelta 

ja näin ollen he olivat tuottamuksellisesti aiheuttaneet yhtiölle vahinkoa. Osakeyhtiön 

ti lintarkastaja oli jättänyt KKO 1997:103 tapauksessa tekemättä muistutuksen tilintarkas-

259  Hallinnon tarkastus ulottui EOYL 12 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen lainojen luettelon 

tarkastamiseen. Ks. af Schulten II 2004, s. 366.
260  Koponen 2001, s. 32.
261  Immonen 2000, s. 11. Ks. KKO 1992:98, joka on selostettu sivuilla 39–40. Tapauksessa tuli kysymykseen 

myös tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus.
262  Jos tilintarkastaja katsoi, että lainoja oli annettu vastoin EOYL 12 luvun 7 §:n säännöstä, oli tästä 

pääsäännön mukaan tehtävä merkintä tilintarkastuskertomukseen. Ks. af Schulten 11 2004, s. 366.
263  Ks. Koponen 2001, s. 31.
264  Koponen 2001, s. 31.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 82

tuskertomukseen yhtiön osakeyhtiölain vastaisesta omien osakkeiden lunastamisesta ja 

rahalainan antamisesta osakkeenomistajalle ja näin aiheuttanut yhtiölle vahinkoa. Tilin-

tarkastuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa siten, ettei tilintarkastaja jatkossa enää ottai si 

kantaa varojenjaon laillisuuteen. Myös pienten yhtiöiden tilintarkastuksesta ollaan luopu-

massa.265 Tarkastettavan yhtiön taseessa oleva lainasaaminen on riskikohta, joka on syy tä 

tarkastaa tarkoin jokaisen tarkastuksen yhteydessä266. 

Tilintarkastuksessa myös lainasaamisen verotus tulee tarkistaa. Osakaslainojen verotus-

käsittely ei suoraan vaikuta yhtiön asemaan ja sitä kautta tilintarkastuksen sisältämiin 

riskikohteisiin, mutta se on tarkastuksen yhteydessä tiedostettava asia267. Tilintarkastuk-

sessa tulee tarkastaa, että yhtiö on tehnyt osakaslainoista vuosi-ilmoitukset verohallin-

toon ja että osakaslainan saaja on ilmoittanut lainan verotuksessaan.268 Tilintarkastaja voi 

myös neuvoa osakaslainojen verotuksesta siten, ettei verovelvollisen menettelystä aiheu-

du peitellyn osingon verotusta tai muita veroseuraamuksia.

265  Ks. VM työryhmämuistio 4/2006, s. 147.
266  Koponen 2001, s. 32
267  Koponen 2001, s. 32.
268  Lomakenumerolla VeroH 7851 ilmoitetaan osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi 

luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut. Lomakenumerolla VeroH 3018 ilmoitetaan osakeyhtiön 

osakkaan tiedot. Lisäksi osakeyhtiön veroilmoituksessa tulee olla merkintä osakaslainoista.
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5 Osakaslaina vero-oikeudessa

5.1 Osakaslainan tuloverotus

 5.1.1.  Osakaslaina ja verotuksen tulokäsite

Tuloverolain 29 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat eräin rajoituksin verovelvollisen ra-

hana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Tulokäsite on siten laaja. Verovelvolli-

sen tulot jaetaan eriytetyssä tuloverojärjestelmässä pääomatuloihin ja ansiotuloihin. Pää-

omatuloja ovat TVL 32 §:n mukaan omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu 

voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden katsotaan kerryttäneen. Pääomatuloa on 

muun ohessa korkotulo, osinkotulo siten kuin TVL 33a § – 33d §:ssä säädetään, vuokra-

tulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista 

saadut tulot ja luovutusvoitto sekä jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden 

sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus. Pääomatulojen luettelo ei ole tyhjentävä. An-

siotulo säännellään TVL 61 §:ssä, jonka mukaan ansiotuloa on muu tulo kuin TVL:n kol-

mannen osan 2 luvussa tarkoitettu pääomatulo. Veronalaista ansiotuloa on muun ohessa 

työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, eläke sekä tällai sen tulon 

sijaan saatu etuus tai korvaus.

Verojärjestelmässämme veropohja on laaja, mutta veropohjalle voi määritellä kolme reu-

naehtoa. Ensimmäinen reunaehto on, että tulon pitää olla saatu rahana tai rahanarvoi-

sena suorituksena. Toisen reunaehdon sisältönä on vaatimus, jonka mukaan kysymyk-

sessä pitää olla vastike jostakin. Veronalaista tuloa eivät siten ole vastikkeettomat saan-

not kuten esimerkiksi perintö tai lahja, eivätkä myöskään pääomasijoitukset tai velan 

ta kaisinmaksut.269 Kolmannen reunaehdon mukaan vastikkeen pitää olla saatu ulkopuoli-

selta.270 Tähän kolmanteen ehtoon poikkeuksena kuitenkin ovat veron kiertämistä estä-

mään tarkoitetut sulkusäännökset tai menojen siirtoihin liittyviä oikaisuja.271 Rahan siir-

269  Näin myös Andersson – Ikkala 2005, s. 511. Pääomapanokset, lainat ja vastaavat eivät ole vastiketta.
270  Ks. Wikström 1999, s. 113.
271  Ks. Wikström 1999, s. 113. Esimerkin tuloverotuksesta tarjoaa EVL 51d §, jonka mukaan purkautuvan yhtiön 

elinkeinotuloa ovat liikeomaisuuden käypien arvojen ja poistamattomien hankintamenojen positiiviset 

erotukset. 
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rot puhtaasti pääoman siirtoina eivät sisälly veropohjaan272. Pääsääntöisesti luonnollisel la 

henkilöllä rahan saaminen lainaksi ei ole tuloa eikä velan maksaminen takaisin anta jalle 

ole vähennyskelpoinen meno. Jos verovelvollinen maksaa lainastaan korkoa, on se vä-

hennyskelpoinen verotuksessa, jos lainan käyttötarkoitus on TVL 58 §:n mukainen.273 

Lähtökohtaisesti tulon ja pääomansiirron välinen ero on niin selvä, ettei siitä ole katsottu 

tarpeelliseksi antaa edes säännöksiä.274 

Tuloverolain 53a §:n mukaan luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa on osa-

keyhtiöstä verovuonna saadusta rahalainasta verovuoden päättyessä maksamatta oleva 

määrä, jos verovelvollinen, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai 

välillisesti vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön 

kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Jos osakaslaina on luettu verovelvollisen 

tuloksi TVL 53a §:n mukaan, verovelvollisella on oikeus TVL 54c §:n nojalla vähentää 

tulonhankkimismenona pääomatuloistaan osakaslainasta takaisin maksamansa määrä, 

jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jäl-

keen. Osakaslainan verottaminen TVL 53a §:n mukaan lainan saajan tulona poikkeaa 

huomattavasti tuloverojärjestelmästämme.275

Joissakin marginaalisissa tapauksissa on vaikea erottaa, onko kysymyksessä suori-

tus vai velaksianto. Tyyppiesimerkkeinä tästä ovat juuri osakaslainat erityisesti keski-

tetysti omistetuissa osakeyhtiöissä.276 Osakaslainan nostoa voi verrata vastikkeelliseen 

suori tukseen siinä mielessä, että lainan nostoa käytetään voitonjaon jakamismuotona. 

Osa kaslainaproblematiikka juontuu verokustannuksista, joita syntyy osakkaiden nosta-

essa varoja omistamastaan yhteisöstä277. Hallituksen esityksen mukaan osakkaan oman 

vero tuksen suunnittelussa hyödynnettiin mahdollisuutta nostaa varoja yhtiöstä osakkaan 

käyttöön osakaslainana ilman välittömiä veroseuraamuksia.278 Omistajayrittäjä nosti yh-

tiönsä hyväksi tehdystä työstä itselleen työpanoksestaan vastikkeen osakaslainana. 

272  Wikström 1999, s. 137.
273  TVL 58 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää velkojensa korot, jos velka kohdistuu vakituisen 

asunnon hankkimiseen, opintovelkaan tai tulonhankkimistoimintaan.
274  Ks. Wikström 1999, s. 137.
275  Näitä melko poikkeuksellisena pidettäviä säännöksiä sovelletaan 3.4.1998 tai sen jälkeen otettuihin lainoihin. 

Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 139.
276  Ks. Wikström 1999, s. 137.
277  Wikström 1999, s. 137.
278  Ks. HE 28/1998, s. 4.
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Koska osakaslaina verotetaan TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona, symmetria-

periaatetta noudattaen säädettiin TVL 54c §:n osakaslainan takaisinmaksun vähen-

tämisestä pääomatuloista. Edellä esitetyn tulokäsitteen perusteella osakaslaina voi-

tonjakomuotona muistuttaisi enemmän ansiotuloa kuin pääomatuloa, mutta lainan 

takai sinmaksun vähentämisoikeuden vuoksi pääomatulojen suhteellinen verotus sopii 

parem min verovaikutustensa takia.279 Pääomatuloa verotetaan suhteellisen verokannan 

28 pro sentin mukaan ja osakaslainan takaisinmaksu vähennetään pääomatuloista, jonka 

jäl keen verovelvollinen maksaa 28 prosenttia vähemmän veroja. Ansiotulojen verotus on 

progressiivista ja verovelvollisen kaikki tulot vaikuttavat veron määrään, jonka vuoksi 

verovelvollisen verorasitus vaihtelee vuosittain tulojen määrän mukaan. 

Tuloverolain 53a § turvaa 28 prosentin verotuksen lainan nostovaiheessa. Jos lainan ta-

kaisinmaksusta ei huolehdita TVL 54c §:n mukaisesti, osakaslainaverotus jää lopullisek-

si. Yhtiön voitostaan maksama vero huomioon ottaen lainan takaisinmaksun laiminlyö-

minen aiheuttaa kahdenkertaisen verotuksen. Säännökset johtavat siihen, että osakeyh-

tiöstä ei ole enää mahdollista nostaa pysyviä osakaslainoja olemattomin veroseuraamuk-

sin ja täten välttää ansiotulo-osingosta menevä vero. Säännöksillä voidaan katsoa olevan 

tärkeä, eriytetyn tuloverojärjestelmän uskottavuutta ylläpitävä tehtävä.280 

Osakeyhtiön antama laina on saaminen, joka esitetään taseessa, ei tuloslaskelmalla. Lai-

nan takaisinmaksut pienentävät taseen saamista, eivätkä ne ole tuloslaskelmalla tulona. 

Vaikka osakaslaina verotetaan saajansa pääomatulona, laina on kuitenkin siviilioikeu-

dellisesti ja myös verotuksessa verovelvollisen velka yhtiölle. Yhtiölle lainasta maksettu 

korko on sen veronalaista tuloa ja verovelvollisen yhtiölle maksama korko on vähennys-

kelpoinen hänen verotuksessaan, jos lainan käyttötarkoitus on TVL 58 §:n mukainen. Va-

rallisuusverolaki oli voimassa vuonna 2005, joten sen vuoden verotuksessa osakas laina 

osakeyhtiölle oli VVL 6 luvun 34 §:n mukaan veronalaisista varoista vähennettävä vel-

ka.281

279  Vaihtoehtona olisi osakaslainan verottaminen osinkotulona, mutta ongelmana muun ohessa olisivat olleet 

yhtiön verotukseen lainan takaisinmaksun perusteella tehtävien jälkikäteisten oikaisujen vaatima työmäärä.
280  Ks. Penttilä 1998a, s. 350.
281  Varallisuusverolaki on kumottu lailla varallisuusverolain kumoamisesta 30.12.2005/1141. Koska vero-

tuksessa ei voida luopua kokonaan varojen arvostamisesta, säädettiin laki varojen arvostamisesta 

verotuksessa 22.12.2005/1142.
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Uuden lain mukaan velkatiedot tulee ilmoittaa veroilmoituksessa joissain tapauksissa. 

Ilmoittamisvelvolli suuden tarkemmasta sisällöstä päättää Verohallitus valtuutussäännök-

sen nojalla. Velka tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee hallituksen esityksen mukaan 

luotto- ja rahalai tokselta otettuja velkoja ja muita velkoja, jotka ovat verotuksessa vähen-

nyskelpoisia.282 Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt osakaslainaansa TVL 58 §:n mukaisiin 

käyttötarkoi tuksiin, hänen ei tarvitse ilmoittaa velkaansa yhtiölle esitäytetyllä veroilmoi-

tuksella.283 Ilmoittamisvelvollisuuden laajuus on määritetty käyttämällä ilmausta ”vero-

tusta varten tarpeelliset tiedot”. Tällä ilmaisulla tarkoitetaan sekä välittömästi kyseiseltä 

verovuodel ta toimitettavaa verotusta varten käytettäviä tietoja että sellaisia varallisuus-

tietoja, jot ka ovat tarpeen verovalvonnassa ja verojen perinnästä huolehtimisessa.284

5.1.2.  Osakaslaina luonnollisen henkilön pääomatuloa

Osakaslaina on TVL 53a §:n mukaan luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa. 

Osakeyhtiön osakkaana voi olla avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Näille osakeyhtiön 

antama laina ei ole veronalaista osakaslainaa, koska lainan saajana ei ole luonnollinen 

henkilö. Osakeyhtiöiden välisiin lainoihin ei sovelleta TVL 53a §:ää. 

Jos osakaslainan saajana on kuolinpesä, lainan verotus riippuu kuolinpesän syntyajan-

kohdasta. Tuloverolain 17 §:n mukaan verovuoden aikana kuolleen henkilön kuolinpe sää 

verotetaan kuolinvuodelta sekä vainajan että kuolinpesän tulosta. Tällöin kuolinpe sään 

sovelletaan kaikkia säännöksiä, joita vainajaan olisi sovellettu. Jos osakaslaina on nostet-

tu ennen kuolemantapausta ja muut TVL 53a §:n edellytykset ovat täyttyneet, ve rotetaan 

osakaslaina kuolinpesän pääomatulona.285 Jos osakaslaina on nostettu kuolinpe sään kuo-

lemantapauksen jälkeen, on osakaslainan saajana kuolinpesä. Lainan saajana on kuolin-

pesä, vaikka yhtiön hallitus olisi tehnyt päätöksen antaa laina vainajalle ennen kuolemaa. 

Jos kuolinpesä on lainansaaja, lainaa ei voida verottaa TVL 53a §:n nojalla sen tulona. 

Kuolinpesän osakkaina on leski avio-oikeuden nojalla ositukseen saakka, pe rilliset ja 

yleisjälkisäädöksen saaja. Osakeyhtiö on voinut tehdä päätöksen, että laina an netaan ni-

282  Ks. HE 144/2005, s. 18.
283  Vuonna 2006 lähetettiin ensimmäisen kerran kaikille verovelvollisille esitäytetty veroilmoitus verovuodelta 

2005.
284  Ks. HE 144/2005, s. 18.
285  Ks. Mattila 1999, s. 3. Mattilan mukaan on ainakin teoreettisesti ajateltavissa, että pääomaverotus voisi 

koskea myös kuolinpesää kuolinvuoden aikana.
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metylle kuolinpesän osakkaalle, jolloin hänen saamansa laina verotetaan TVL 53a §:n 

mukaan hänen pääomatulonaan. 

Tuloverolain 17 §:n 2 momentin mukaan kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvolli-

sena kuolinvuotta seuraavina vuosina kunnes se jaetaan. Elinkeinotoimintaa har joittavaa 

kuolinpesää verotetaan kuitenkin erillisenä verovelvollisena kolmelta perittä vän kuolin-

vuotta seuraavalta vuodelta ja sen jälkeen yhtymänä TVL 17 §:n 2 momentin mukaan. 

Osakaslainaa ei voi verottaa TVL 53a §:n nojalla kuolinpesällä eikä yhtymän tulona.

Osakaslaina on lainansaajan veronalaista pääomatuloa. Tuloverolain 124 §:n mukaan 

pääomatulojen tuloveroprosentti on 28 prosenttia.286 Tuloverolain osakaslainaa koskevaa 

verotusta säädettäessä päädyttiin, kuten edellä on todettu, osakaslainan verottamiseen 

pääomatulona siksi, että lainan takaisinmaksusta saa samansuuruisen verohyödyn. Jos 

osakaslaina verotettaisiin ansiotulona ja vähennyksen lainan lyhennyksestä saisi ansiotu-

loista, ei verohyöty olisi samansuuruinen, koska ansiotulojen valtionverotus on progres-

siivista. Osakaslainasta maksettava veron määrä saattaisi nousta ainakin jonkin verran. 

Osakaslainan nostamisvuoden verorasitus ei siis jää lopulliseksi, jos lainaa lyhennetään, 

sillä lainan takaisinmaksun saa vähentää tulonhankkimismenona verovelvollisen pää-

omatuloista ja alijäämähyvityksenä ansiotuloista menevästä verosta.287 

5.1.3.  Osakaslaina yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisella

Suomen lainsäädäntö tuntee kaksi eri verovelvollisuuden lajia: yleisen ja rajoitetun ve-

rovelvollisuuden. Tuloverolain 9 §:n mukaan yleisesti verovelvollinen on verovuonna 

Suomessa asunut henkilö, kotimainen yhteisö, yhteisetuus tai kuolinpesä. Suomessa asu-

vana pidetään TVL 11 §:n mukaan verovelvollista, jolla on Suomessa varsinainen koti tai 

hän jatkuvasti oleskelee yli kuuden kuukauden ajan Suomessa, jolloin tilapäinen poissa-

olo maasta ei estä pitämästä oleskelua yhtäjaksoisena. Myös sellainen henkilö on yleisesti 

verovelvollinen, joka on muuttanut Suomesta eikä muutosta ole vielä kulu nut yli kol-

mea vuotta ja joka ei ole osoittanut, ettei hänellä ole olennaisia siteitä Suo meen. Suomen 

286  TVL 124 §, 30.7.2004/716. Vuosina 2003 ja 2004 pääomatulojen veroprosentti oli 29 %.
287  Verovelvollisen pääomatulolajin mahdollista alijäämää saa hyödyntää myös ansiotulojen verotuksessa. 

Tämä tapahtuu siten, että pääomatulojen verokantaa 28 prosenttia vastaava osuus alijäämästä hyvitetään 

ansiotulosta menevästä verosta.
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kansalainen on aina yleisesti verovelvollinen, jos hän on Suomen ulko maanedustuksen 

lähetettyyn henkilöstöön kuuluva ja jos hän on Finpro r.y:n tai kansainvälisten järjes-

töjen palveluksessa. Yleisesti verovelvollista verotetaan asuinvaltioperiaatteella TVL 9 

§:n mukaan sekä Suomesta että ulkomailta saadusta tulosta. Asuinvaltioperiaate merkit-

see sitä, että verotus kohdis tetaan kaikkiin luonnollisiin ja juridisiin henkilöihin, jotka 

asuvat kyseisessä valtiossa. Verotus kohdistuu kansalaisuudesta riippumatta maailman-

laajuisesti kaikkiin tuloihin ja kokonaisvarallisuuteen.288

Rajoitetusti verovelvollinen on ulkomailla asuva ulkomaan kansalainen. Jos hän tulee 

Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi, on hän edelleen rajoitetusti verovelvollinen. 

Rajoitetusti verovelvollinen on myös ulkomaille asettunut Suomen kansalainen, jonka 

muuttovuodesta on kulunut yli kolme vuotta tai, jos hän tätä ennen on esittänyt selvi-

tyksen, ettei hänellä ole olennaisia siteitä Suomeen.289 Rajoitetusti verovelvollista vero-

tetaan lähdevaltioperiaatteen mukaan vain Suomesta saadusta tulosta TVL 9 §:n mu kaan. 

Lähdevaltioperiaatteen mukainen verotus kytketään vero-objektiin (taloudellinen liitty-

mä) toisin kuin asuinvaltio- ja kansalaisuusperiaatteen mukainen verotus, joka kyt ketään 

verovelvolliseen eli verosubjektiin (henkilöllinen liittymä).290

Jos yleisesti verovelvollinen saa osakaslainan ulkomaiselta yhteisöltä, osakaslainaa ei 

veroteta saajansa pääomatulona. Tuloverolain 53a §:n mukaan luonnollisen henkilön ve-

ronalaista pääomatuloa on osakeyhtiöltä saatu rahalaina. On esitetty mielipiteitä, että jos 

lainkohta olisi tarkoitettu koskemaan myös ulkomaiselta yhteisöltä saadun osakaslainan 

verottamista, olisi TVL 53a §:ään tullut ottaa siitä nimenomainen maininta.291 Myöskään 

osakaslainan verotusta koskevassa hallituksen esityksessä ei edes viitata kansainväliseen 

verotukseen tai mainita ulkomaiselta yhteisöltä saadun osakaslainan verottamisesta.292 

Tuloverolain 53a §:ssä käytetään sanaa osakeyhtiö eikä yhteisö, ja tämäkin osoittaa, että 

säännöstä ei liene tarkoitettu koskemaan ulkomaiselta yhteisöltä saatua osakaslainaa. Pe-

288  Ks. Myrsky – Linnakangas 2005, s. 9.
289  Ks. Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2006, s. 21.
290  Ks. Myrsky – Linnakangas 2005, s. 10.
291  Ks. Pallonen 1998, s. 496.
292  HE 28/1998. TVL 53a § on tosin säädetty jo vuonna 1998, jonka jälkeen kansainvälistyminen on laajentunut 

huomattavasti. Esimerkiksi Virosta on tullut EU-maa, jonka osakeyhtiölakia ei ole tässä työssä tutkittu. Viron 

TVL on ainutlaatuinen maailmassa. Yhtiöverotuksen osalta Virossa on voimassa periaate, että yritystulo-

verolla ei veroteta itse elinkeinotoiminnan tulosta (voittoa) vaan voitonjakoa tai siihen rinnastettavaa varojen 

siirtoa yhtiöstä. Ks. Pedak 2003, s. 12.
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rusteluna esitetään vielä, ettei peitellyn osingon säännöstä sovelleta ulkomaiselta yhtiöltä 

saatuun osingonluontoiseen etuun. Ulkomailta saatu tulo voi olla osin gonluontoista, mut-

ta ei VML 29 §:n mukaista peiteltyä osinkoa.293 Käytännössä lienee melko harvinais-

ta, että yleisesti verovelvollinen saa ulkomaiselta yhteisöltä osakas lainan. Pohjoismaista 

osakaslainan nostaminen on hyvin rajoitettua eikä osakaslainan saaminen ulkomaiselta 

yhteisöltä Pohjoismaiden ul kopuolelta ole mahdollista.294

Rajoitetusti verovelvollinen on TVL 9 §:n mukaan velvollinen maksamaan veroa vain 

Suomesta saadusta tulosta. Suomesta saatua tuloa on TVL 10 §:n mukaan esimerkiksi 

vuokratulo kiinteistöstä tai asunto-osakeyhtiöstä, Suomessa harjoitetusta liikkeestä, am-

matista, maataloudesta tai metsätaloudesta saatu tulo, palkkatulo, joka on saatu Suomen 

valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saatu tulo, palkkatulo, jos työ, tehtävä tai 

palvelus on tehty yksinomaan tai pääasiallisesti tehty Suomessa, eläketulo Suomen val-

tiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saatuna sekä osinko suomalaiselta osakeyhtiöl-

tä, Suomessa olevan kiinteistön tai suomalaisen asunto-osakeyhtiön tai muun osakeyhtiön 

tai osuuskunnan, jonka kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdes-

tä tai useammasta täällä olevasta kiinteistöstä, osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta 

saatu voitto. Nämä on mainittu TVL 10 §:ssä. Esimerkkiluettelossa mainitsemattomia 

Suomesta saatuja tuloja ovat stipendi, apuraha, sairausvakuutuslain mukaiset päivä- ja 

äitiysraha sekä muut sairausvakuutuslain tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinko-

turvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetut korvaukset ja työttömyys-

päivärahat sekä vakuutuskorvaukset, osakaslainat ja saamatta jääneen osingon sijaan 

maksettu rahakorvaus.295 Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saatua tuloa on Suomes-

sa rekisteröidystä osakeyhtiöstä saatu osakaslaina. Verosopimukset saattavat kuitenkin 

määrätä verotusvaltioksi verovelvollisen asuinvaltion.296 Osakaslaina verosopimuksissa 

on muuta tuloa ja useimmiten muun tulon verotusoikeus on verovelvollisen asuinval tiolla, 

jolloin Suomella ei ole verotusoikeutta. 

293  Ks. Pallonen 1998, s. 496.
294  Ks. OM 2003:4, s. 63–64. 
295  Ks. Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2006, s. 26.
296  Verosopimuksia tarvitaan silloin, kun verovelvollisella on tuloa muusta valtiosta kuin asuinvaltiostaan tai 

muussa valtiossa kuin asuinvaltiossaan olevaa varallisuutta. Verosopimukset ovat valtiosopimuksia, niitä 

koskevat valtiosääntömme ja kansainvälisen oikeuden valtiosopimuksia koskevat määräykset. Vero -

sopimusten määräyksillä jaetaan tuloihin kohdistuva verotusoikeus tulon lähdevaltion ja tulon saajan 

asuinvaltion välillä. Ks. Myrsky – Linnakangas 2005, s. 51.
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Jos yleisesti verovelvollisesta on tullut rajoitetusti verovelvollinen ja hänellä on jäljellä 

suomalaiselta yhtiöltä aikanaan nostettua TVL 53a §:n mukaan verotettua osakaslainaa, 

saa hän vähentää yhtiölle lyhentämänsä lainamäärän TVL 54c §:n mukaan Suomesta saa-

dusta pääomatulosta. Verotusmenettelylain 80 §:n mukaan Uudenmaan verovirasto toi-

mittaa koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollisena verotettavan henkilön verotuk sen. 

Jos rajoitetusti verovelvollinen on saanut tuloa Ahvenanmaan maakunnasta, vero tuksen 

toimittaa kuitenkin Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimisto.297

5.1.4.  Osakeyhtiöstä saatu rahalaina 

Tuloverolain 53a § koskee osakeyhtiöstä saatua rahalainaa. Rahalainalla tarkoitetaan ra-

han velaksi antoa. Velkasuhteen ehdot kuten korko, velka-aika, erääntyminen ja muut 

luottosuhteeseen yleisesti liittyvät ehdot osoittavat, onko kyseessä tosiasiallisesti raha-

laina. Myyntisaamiset, vuokrasaamiset tai ennakkomaksut osakkeenomistajalta eivät ole 

yleensä rahalainaa.298 Rahalainana voidaan poikkeuksellisesti pitää esimerkiksi osak kaalta 

olevaa myyntisaamista, jos saaminen vastaa ehdoiltaan rahalainaa.299 Tuloverolain 53a 

§:ää voidaan soveltaa esimerkiksi, jos osakas ostaa yhtiöltä kiinteistön ja kauppa hintavelan 

ehdot ovat rahalainojen ehtojen mukaiset. Periaatteessa on mahdollista, että osakeyh tiön 

osakkaalleen verovuonna myymästä hyödykkeestä syntynyt, verovuoden päättyessä 

maksamatta oleva myyntisaaminen tulee verotetuksi osakkaan pääomatulo na, mutta 

seuraavana vuonna, kun osakas maksaa saamisen, hän saa vastaavan vähen nyksen300. 

Tällaisessa tapauksessa myyntisaamista ei tule verottaa TVL 53a §:n mukai sesti. Jos se 

verotetaan, on myyntisaamisen maksuehtojen oltava hyvin selvästi rahalai naan verrat-

tavia. Jos saaminen maksetaan seuraavana vuonna yhtiölle, maksuaika saattaa olla ta-

vanomaista pidempi, mutta ei kohtuuttoman pitkä, kun kysymyksessä todennäköisesti 

on yhdenyhtiö tai perheyhtiö. Arvioinnissa tulee käyttää VML 29 §:n peitellyn osingon 

verotusperiaatteita. Toisaalta edellä mainittu tilanne tulee esille käytännössä vasta yhtiön 

verotarkastuksessa, jolloin takaisinmaksu on jo tapahtunut ja silloin voidaan todeta, oliko 

297  VML 80 §, 4.11.2005/857. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa vero-

tuksessa.
298  Ks. Mattila 1999, s. 3. Rahalainan käyttötarkoituksella ei ole merkitystä. Laina voi olla otettu osakkaan 

tulonhankkimistoimintaan tai yksityistaloutta varten.
299  Ks. Järvenoja 2001, s. 25.
300  Penttilä 1998a, s. 346. Penttilän mukaan TVL 53a §:n soveltamiseen tulee suhtautua pidättyvästi eikä liian 

hätäisesti.
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maksu velaksianto vaiko myyntisaaminen. Siinä vai heessa ei käytännössä ole enää tarkoi-

tuksenmukaista soveltaa TVL 53a §:ää ja seuraava na vuonna vähentää takaisinmaksua 

TVL 54c §:n mukaan. Tällöin verotus tapahtuisi VML 55–56 §:ien mukaan verotuksen 

oikaisuna verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi. 

Verotuskäytännössä on ollut ainakin kaksi tapausta, joissa yhtiöllä osakkaalta oleva 

myyntisaaminen on katsottu pääomatulona verotettavaksi osakaslainaksi. Takaisinmak-

sua näissä tapauksissa ei ollut tapahtunut. Kummassakin oli kysymys käyttöomaisuus-

hyödykkeen luovutukseen perustuvasta kauppahintasaatavan verottamisesta osakaslaina-

na. Toisessa tapauksessa oli kyseessä kiinteistön luovutukseen perustuva ja toisessa hen-

kilöauton luovutukseen perustuva kauppahintasaatava. Molemmat tapaukset ovat tulleet 

esille yhtiössä suoritetun verotarkastuksen yhteydessä ja verotus ratkaisun perusteluna oli 

sovitun maksuajan olennainen poikkeaminen tavanomaises ta.301

Osakaslainan syntyperusteelle ei ole annettu merkitystä sovellettaessa TVL 53a §:ää. 

Liiketaloudellinen rahalaina voi tulla verotetuksi siis saajansa pääomatulona, jos se on 

rahalainan luonteinen. Rahalainan syntyperuste tulee esille myös, jos laina on henkilö-

kuntalaina. Jos osakas saa yhtiöstään lainan täysin samanlaisin ehdoin kuin muu henki-

lökunta eikä lainan saamiseen liity osakkuuden perusteella tulevaa etua, sovelletaan lai-

naan TVL 67 §:ää. Laina verotetaan kuten työsuhdelaina, jolloin veronalaiseksi ansiotu-

loksi katsotaan korkoetu siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin 

eräistä viitekoroista annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu asianomaisen ministeriön vahvista-

ma peruskorko.302 Jos työsuhdelainasta peritään alempaa korkoa kuin valtiovarainminis-

teriön vahvistama peruskorko, saatu etu katsotaan ansiotuloksi. Korkoedun määrää 

sel vitettäessä voidaan todellisen vuotuisen koron asemesta verotuksessa käyttää muun 

sel vityksen puuttuessa keskimääräistä vuotuista korkoa303. Verovelvollisella on oikeus vä-

hentää myös hänelle tuloksi luettu korketu korkojen vähentämisestä koskevan TVL 58 §:n 

rajoissa. Korkoedusta verotetaan yhtiöön työsuhteessa olevaa kokonaisuudes saan, vaikka 

toisena velallisena olisi hänen puolisonsa.304

301  Ks. Raittinen 2003, s. 5.
302  Laki eräistä viitekoroista 18.12.1998/996.
303  Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 278.
304  Ks. KHO 1994 B 520.
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Tuloverolain 69 §:ssä määritellään tavanomainen henkilökuntaetu, ja sen johtolauseessa 

sanotaan, että TVL 69 §:ää sovelletaan, ellei edellä säädetystä muuta johdu. Näin ollen 

työsuhdelainoihin ei sovelleta tavanomaisen henkilökuntaedun säännöstä, ja korkoedun 

veronalaisuus määräytyy yksinomaan TVL 67 §:n perusteella. Työsuhdelainan ehdot voi-

daan säilyttää työsuhteen päättymisen jälkeen. Lainasta voi syntyä edelleen korkoe tua, 

koska lainan ehdoista on sovittu työsuhteen perusteeella. Jos työsuhdelainan kor koa alen-

netaan tai annetaan kokonaan anteeksi velkajärjestelyn perusteella, ei palkan saajalle syn-

tyne veronalaista etua305. Jos tuolloin tuomioistuin on vahvistanut mak susuunnitelman, 

voidaan koron alentamista tai poistamista pitää maksukyvyttömyydestä johtuvana eikä 

veronalaista etuutta synny. Mutta jos velkajärjestely on vapaaehtoinen, joudutaan maksu-

kyvyttömyys ja siten korkoetu selvittämään tapauskohtaisesti.306

5.1.5.  Perheenjäsenen määritelmä ja omistusedellytys

Perheenjäsenen määritelmää ei TVL 53a §:ssä ole. Hallituksen esityksessä viitataan per-

heenjäsenen määrityksessä TVL 98 §:ään.307 Tämä säännös koskee veronmaksukyvyn 

alentumisvähennystä. Tuloverolain 98 §:n 2 momentin viimeisen lauseen mukaan per-

heenjäseninä pidetään verovelvollisen puolisoa ja alaikäisiä lapsia. Muualla verolaeissa ei 

perheenjäsenen määritelmää liene. 

Puolisot määritellään TVL 7 § mukaan henkilöiksi, jotka ennen verovuoden päättymis-

tä ovat solmineet avioliiton. Verotuksessa puolisoihin rinnastetaan parisuhteensa rekiste-

röineet samaa sukupuolta olevat henkilöt.308 Puolisoita koskevia säännöksiä sovelletaan 

myös avioliittomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmi-

matta jatkuvasti eläviin henkilöihin, jotka ovat aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai 

joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Puolisoita koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos puo-

lisot ovat koko verovuoden asuneet erillään tai muuttaneet verovuoden aikana pysyvästi 

erilleen tai toista puolisoa verotetaan rajoitetusti verovelvollisena. Alaikäisellä lapsel la 

tarkoitetaan TVL 8 §:n mukaan lasta, joka ennen verovuoden alkua ei ole täyttänyt 17 

305  Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 278.
306  Ks. Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 278. Perustuu KVL 1993/104, julkaisematon.
307  Ks. HE 28/1998, s. 9.
308  Ks. Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 34. Puolisoina tulivat aikaisemmin kysymykseen vain eri sukupuolta 

olevat parit. Tilanne muuttui kahden samaa sukupuolta olevan rekisteröityä parisuhdetta koskevan lain 

(950/2001) tultua voimaan. Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 103.
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vuotta. Lasta koskevia määräyksiä sovelletaan verovelvollisen puolison lapseen ja vero-

velvollisen tai hänen puolisonsa otto- tai kasvattilapseen. 

Hallituksen esityksessä ei perustella perheenjäsenen melko rajoitettua määritelmää, mut ta 

henkilöpiiri on tarkoitettu hyvin rajoitetuksi. Verotuksen kannalta olennaisinta on osak-

kaan ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus tai määräämisvalta yhtiössä309. Sa maan 

aikaan kun TVL 53a § säädettiin, muutettiin myös TVL 42 §:ää ja luovuttiin kyt kennästä 

työeläkelakiin.310 Viittausta työeläkelakiin pidettiin ongelmallisena, sillä kyt kennällä itse 

asiassa siirrettiin TEL 2 §:n 7 momentin tulkintaongelmat verotusongel miksi.311 Viittaus 

työeläkelainsäädäntöön merkitsi sitä, että osakkaan yksin tai yhdessä perheenjäsentensä 

kanssa tuli omistaa vähintään niin monta osaketta, että heillä oli yli puolet osakepää-

omasta tai osakkeiden äänimäärästä. Lisäksi edellytettiin, että kysymyk sessä oli yhtiössä 

”johtavassa asemassa oleva toimihenkilö”. Osakaslainoja koskevan TVL 53a § säännök-

sen tarkoituksena oli hillitä lainojen nostamista voitonjakomuotona. Sellaisena osakaslai-

noja käytti juuri tällainen suppea henkilöpiiri, lähinnä kysymys oli yhdenyhtiöistä.

Tuloverolain 53a §:n mukaan verovelvollisen pääomatuloksi luetaan verovuonna saa dusta 

rahalainasta verovuoden päättyessä oleva lainan määrä. Koska TVL 53a § koskee luon-

nollisen henkilön verotusta, verovuodella tarkoitetaan luonnollisen henkilön vero vuotta, 

joka on aina kalenterivuosi. Jos osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuodesta poik keava, 

tilinpäätöspäivän osakaslainamäärä ei osoita lainansaajalla verotettavaa lainan määrää. 

Jos verovelvollinen maksaa aiemmin samana verovuonna nostamaansa lainaa takaisin, 

verotetaan hänellä vain verovuoden lopussa jäljellä oleva lainan määrä. Tulo verolain 

110 §:n mukaan tulo katsotaan sen vuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvol-

lisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Ratkaisevaa siis on, että laina on nos tettu. Pelkkä 

lainanmyöntämispäätös ei siis riitä, vaan laina verotetaan sen vuoden pää omatulona, jona 

lainan nosto tapahtuu. Jos laina nostetaan eri verovuosina, verotetaan kutakin lainaerää 

sen nostovuonna. 

Verovuoden aikana tapahtuneet osakkeiden osto tai myynti, suunnattu osakeanti, omi-

en osakkeiden hankkiminen tai lunastus saattavat vaikuttaa TVL 53a §:n soveltamiseen 

oleellisesti. Omistusosuus saattaa muuttua niin, että osakaslainan nostohetkellä verovel-

309  HE 28/1998, s. 4.
310  Vuodesta 2005 lähtien TVL 33b §.
311  Ks. Järvenoja 2002, s. 305.
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vollinen ei omista 10 prosenttia yksin tai perheensä kanssa osakeyhtiön osakkeista, mut-

ta verovuoden päättyessä omistusosuusedellytys täyttyykin esimerkiksi osakkeiden os-

ton ansiosta. Laina verotetaan sen nostovuonna saajan pääomatulona. Käänteisesti vero-

velvollisen omistusedellytys voi täyttyä lainan nostohetkellä, mutta ei enää verovuoden 

päättyessä esimerkiksi osakkeiden myynnin takia. Tuolloin verovelvollisen saamaa lai naa 

ei voida verottaa TVL 53a §:n mukaan pääomatulona. Verovelvollisella voidaan ve rottaa 

osakaslaina pääomatulona, vaikkei hän olekaan osakkeenomistaja. Jos hän on saanut lai-

nan yhtiöstä, josta hänen perheenjäsenensä omistavat vähintään 10 prosent tia osakkeista, 

verotetaan laina hänen pääomatulonaan.312 On huomattava, että myös vä lillinen omistus 

otetaan huomioon omistusedellytyksiä määriteltäessä. Hallituksen esi tyksen mukaan vä-

lillinen omistus lasketaan suhteellisesti siten, että jos esimerkiksi per he omistaa 50 pro-

senttia yhtiön A osakkeista ja yhtiö A omistaa 20 prosenttia yhtiön B osakkeista, perheen 

katsotaan omistavan 10 prosenttia yhtiöstä B.313 

Tuloverolain 53a §:n omistusedellytys on kytketty vaihtoehtoisesti osuuteen yhtiön kaik-

kien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Verovelvollisen verovuoden lopun tilanne on 

ratkaiseva myös äänimääräedellytyksen suhteen. Käytännössä verovelvollisella voi olla 

lain edellyttämä äänimäärä, vaikkei hän omistakaan osakkeita kymmentä prosenttia. 

Osakkeet voi vat olla moniääniosakkeita, jolloin yhdellä osakkeella on muita suurempi 

äänimäärä. Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä voidaan mainita, että pääsääntöisesti 

jokainen osake tuottaa yhden äänen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin ottaa määrä-

yksiä, joi den mukaan eri osakkeilla on erisuuruinen äänimäärä.314 

5.1.6.  Osakaslainan takaisinmaksu

Tuloverolain 54c §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tulonhankkimisme-

nona pääomatuloistaan TVL 53a §:n nojalla tuloksi luetusta osakaslainasta takaisin 

maksamansa määrä, jos maksu on suoritettu viimeistään viidentenä vuonna lainan nosta-

misvuoden jälkeen.315 Edellytyksenä on siis, että osakaslaina on verotettu TVL 53a §:n 

312  Ks. Järvenoja 2001, s. 26.
313  Ks. HE 28/1998, s. 10.
314  EOYL 9 luvun 3 §:n mukaan minkään osakkeen äänimäärä ei saanut olla suurempi kuin kaksikymmentä 

kertaa toisen osakkeen äänimäärä.
315  Viiden vuoden määräaika menettää merkityksensä, jos hyväksytään lainan takaisinmaksaminen ottamalla 

yhtiöstä uusi laina (ns. rullaavat lainat). Ks. Mattila 1999, s. 5.
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mukaan lainansaajan pääomatulona. Lainan verottaminen tulona on vastoin vero-oikeu-

den yleisiä periaatteita, sillä laina on maksettava takaisin. Veronmaksukykyajatuksesta 

lähtien lainan verottaminen tulona on ongelmallista. Tämän vuoksi TVL 54c §:ssä on 

säädetty osakaslainan takaisinmaksamisen verovaikutuksista.316

Takaisinmaksua käsitellään verotuksessa samalla tavalla kuin muitakin pääomatulois-

ta tehtäviä tulonhankkimisvähennyksiä. Jos pääomatuloja ei ole riittävästi, saa vähentä-

mättä jäävän määrän vähentää ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä TVL 131 §:n 

mukaan. Jos alijäämähyvitys on suurempi kuin ansiotulon vero, vahvistetaan erotukses-

ta pääomatulolajin tappio, jonka voi vähentää seuraavan kymmenen vuoden aikana pää-

omatuloista. Tuloverolain 131 §:n mukaan alijäämähyvitys on pääomatulon tuloveropro-

sentin mukainen osuus samana verovuonna syntyneestä TVL 60 §:n mukaisesta alijää-

mästä kuitenkin enintään 1 400 euroa.317 Tätä korotetaan 400 eurolla, jos verovelvollisel la 

tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävänään alaikäinen lapsi ja 800 eurolla, jos lap sia 

on kaksi tai enemmän. Tuloverolain 131 §:n 6 momentin mukaan alijäämähyvityk seen ei 

sovelleta verovuosina 2005–2009 enimmäismääriä siltä osin kuin alijäämähyvi tys johtuu 

yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaa käytetyn velan koroista tai TVL 54c §:n nojalla 

vähennyskelpoisesta takaisin maksetusta osakaslainasta.318 Lisäksi säädetään, että osak-

keiden hankintaan käytetyn velan korko ja takaisin maksettu osakaslaina vähen netään 

TVL 60 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tulonhankkimiskulujen, tappioiden ja korkojen 

jälkeen. Näin alijäämähyvitys täytetään ensin niillä vähennyksillä, joita enim mäismäärä 

koskee.319

Alijäämähyvityksen merkitys kasvoi vuoden 2005 osinkoverouudistuksen johdosta. Yh-

tiöveron hyvityksestä annettu laki kumottiin. Osakeyhtiöstä nostetut osingot verotetaan 

TVL 33a, b ja c §:ien mukaisesti. Osinko on näiden säännösten mukaan verollista pää-

omatuloa, verollista ansiotuloa tai verovapaata osinkoa. Osakaslainan takaisinmaksun 

kannalta merkittävin vaikutus on muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadun 

osingon 90 000 euron verovapaa pääomaosinkotulo. Verovelvollisella ei ole siten enää 

316  Ks. Mattila 1999, s. 4. Veronmaksukyvyssä on kysymys verojen aiheuttamasta verorasituksesta vero-

velvollisen kannalta. Hyvä verojärjestelmä rasittaa veronmaksajia heidän veronmaksukykynsä mukaisesti. 

Ks. Wikström 1999, s. 48.
317  TVL 124 §:n mukaan pääomatuloveroprosentti on 28.
318  TVL 131 §:n 6 momentti lisättiin lailla 30.7.2004/716 ja jota sovelletaan ensi kerran verovuodelta 2005 

toimitettavassa verotuksessa.
319  Mattila – Ranta-Lassila 2004, s. 10.
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välttämättä pääomatuloa, josta lainan takaisinmaksun voisi vähentää. Hallituksen esityk-

sessä mainittiin vain yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaan käytetyn velan koroista ja 

rajoituksettomasta alijäämähyvityksestä.320 Osakaslainojen takaisinmaksujen vähennys-

oikeutta koskeva siirtymäsäännös tehtiin vasta yritysveropaketin eduskuntakäsittelyssä 

ja tämän takia säännöksen perusteluja ei löydy hallituksen esityksestä.321 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön perusteluissa mainittiin, että koska osakeyhtiöstä 

saadut osingot uudistuksen jälkeen useassa tapauksessa ovat verovapaata tuloa eikä nii-

hin liity yhtiöveronhyvitystä, osinkotuloilla rahoitetun osakaslainan takaisinmaksun pe-

rusteella ei enää saisi TVL 54c §:ssä tarkoitettua vähennystä muuten kuin alijäämähyvi-

tyksen kautta, jos verovelvollisella ei ole muita pääomatuloja.322 Mietinnön mukaan uusi 

osin koverojärjestelmä olisi omiaan hillitsemään osakaslainan nostoa. Koska osakaslaina-

il miö on verojärjestelmän ja osakeyhtiön velkojien suojan kannalta ongelmallinen, ei ole 

perusteltua muuttaa osakaslainan takaisinmaksun verovaikutuksia muulla tavoin.323 Toi-

saalta muuttunut tilanne lisää osakaslainaan liittyviä veroseuraamuksia tavalla, jota ve-

rovelvolliset eivät ole voineet ennakoida osakaslainaa nostaessaan nykyisten säännösten 

voimassa ollessa324. Lainaa on perustellusti voitu nostaa olettaen, että nostettuun lai naan 

kohdistuvan veron saa hyödyntää saman verokannan mukaisena maksettaessa laina ta-

kaisin. Koska lainan maksulle on säädetty viiden vuoden määräaika, on perusteltua, että 

nykyisen verovähennyksen voi saada vielä viiden vuoden ajan. Mietinnön mukaan tämä 

voidaan toteuttaa ulottamalla uudessa TVL 131 §:n 6 momentissa säädetty erityi nen ali-

jäämähyvitys koskemaan myös TVL 54c §:ssä tarkoitettua vähennystä.325 

Tuloverolain 131 §:n 6 momentin säätämistä voidaan pitää hyvänä lainsäädäntötapa na.326 

Rajoittamattoman alijäämähyvityksen merkitystä osakas lainan takaisinmaksun osalta 

voidaan verrata esimerkiksi asuntolainan korkojen alijäämähy vitykseen. Asuntolainan 

osalta vain maksetuista koroista lasketaan alijäämähyvitys, kun osa kaslainan osalta se 

lasketaan koko lainan takaisinmaksusta. Jos otetaan esimerkiksi perhe, jossa vanhem-

320  Ks. HE 92/2004, s. 59. Uuteen järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi ehdotettiin, että alijäämähyvityksen 

euromääräistä enimmäismäärää ei verovuosina 2005–2009 sovellettaisi yrittäjäosakkaan osakkeiden 

hankintaan käytetyn velan korkoon.
321  Ks. Niskakangas 2004a, s. 38.
322  Ks. VaVM 12/2004, s. 14.
323  Ks. VaVM 12/2004, s. 14.
324  VaVM 12/2004, s. 14.
325  Ks. VaVM 12/004, s. 14.
326  Ks. Ossa 2004, s. 7.
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pien lisäksi on kaksi alaikäistä lasta, tulee alijäämähyvityksen katto vastaan noin 12 

857 euron lainan takaisinmaksulla. Osakaslainojen nostot ovat vähentyneet TVL 53a 

§:n säätämisen jälkeen, mutta jos lainaa nostetaan, sen suuruus nousee usein yli 13 000 

euron. Näin ollen rajoittamaton alijäämähyvitys on perusteltu. Mietinnön mukaan pää-

omatulojen väheneminen tai puuttuminen on omiaan hillitsemään osakaslainan nostoa, 

mikä varmaankin toteutuu, koska TVL 131 §:n 6 momentti on voi massa vuodet 2005–

2009. Verovelvollisen kannattaa siis tarkkaan harkita, kannattaako nostaa nyt uusi osa-

kaslaina, jos sitä ei pysty maksamaan takaisin yhtiölle vuoteen 2009 mennessä.

5.1.6.1.  Osakaslainan lyhennys ja lyhennysjärjestys

Osakaslainaa lyhennetään normaalisti niin, että lainansaaja maksaa saamaansa lainan 

rahalla takaisin osakeyhtiölle. Lainan maksuna voitaneen pitää myös sen kuittaamista 

sivii lioikeudellisesti pätevällä tavalla lainanantajalta olevaa saatavaa vastaan327. Tämä 

edel lyttää, että kysymyksessä on siviilioikeudellisesti kuittauskelpoinen vastasaatava328. 

Lai na voidaan kuitata maksetuksi yhtiöstä nostettua osinkoa tai palkkaa vastaan. Osinko 

tu lee olla kuitenkin nostokelpoinen ennen verovuoden loppua ja palkasta voidaan kuitata 

vain nettopalkan osuus.329 Nettopalkan osuus saadaan vähentämällä bruttopalkasta enna-

konpidätys, työntekijäin eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Käytännössä kuit-

tauksia on tehty jaettavaksi päätettyä osinkoa vastaan. Käyttäessään palkkaa tai osinkoa 

osakaslainan kuittaukseen verovelvollinen ei voi välttyä palkka- tai osinkotulon verotta-

miselta. Erät verotetaan kuittauksesta huolimatta verovelvollisen tuloina.

 

Tuloverolain 54c §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää maksamansa lainan 

takaisinmaksu pääomatuloistaan, jos laina on hänellä verotettu TVL 53a §:n mukaan. 

Tuloverolain 54c §:stä ei käy ilmi, voiko joku muu saada osakaslainan lyhennyksen hy-

väkseen kuin verovelvollinen, jonka tulona osakaslaina on verotettu TVL 53a §:n nojal la. 

Perustellusti voidaan kuitenkin olla sitä mieltä, että oikeus velan takaisinmaksusta synty-

vään vähennykseen ei ole siirrettävissä, ja tämä lienee ollut myös lainsäätäjän tar koitus, 

327  Pallonen 1998, s. 496.
328 Mattila 1999, s. 5. Kuittaukseen käytetty määrä ei luonnollisestikaan voi ylittää yhtiöltä olevaa vastasaamista.
329  Ks. Pallonen 1998, s. 496.
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vaikka se ei selkeästi tulekaan esille säännöksessä ja sen perusteluissa330. Jos kol mas 

henkilö maksaa yhtiölle osakaslainan saajan lainaa takaisin, se voi olla joko laina tai lah-

ja kolmannelta. Jos kolmannen maksama lainanlyhennys on laina osakaslai nan saajalle, 

kolmannelle muodostuu saaminen osakaslainan saajalta. Kun osakaslainan saaja lyhentää 

lainaa kolmannelle, lyhennyksen saajana ei ole osakaslainan myöntänyt yhtiö. Tulovero-

lain 54c §:ää ei voida näin ollen soveltaa. Jos kolmannen suorittama osa kaslainan lyhen-

nys on lahja osakaslainan saajalle, syntyy hänelle lahjaverovelvollisuus. Lahjansaaja ei 

suorita lainan lyhennystä kolmannelle, joten TVL 54c §:n soveltamison gelmaa ei synny. 

Rahalainan palauttamisesta ei enää ole osakeyhtiölaissa erityissäännöstä. Velvollisuus 

varojen palauttamiseen OYL 13 luvun 4 §:n mukaan on, jos varat on saatu vastoin osa-

keyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, ja varojen saaja tiesi tai hänen 

olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen osakeyhtiölain vastaisesti. Laittomana jakona 

voidaan pitää vel kojien suojaa ja osakkeenomistajan yhdenvertaisuutta loukaten tapah-

tunut va rojen jako. Myöskin OYL 13 luvun 2 §:n maksukykyisyyden säilyttämistä kos-

kevan sään nöksen vastainen jako on laitonta varojenjakoa.331 Näitä säännöksiä voidaan 

soveltaa myös rahalainaan. Jos laina on verotettu TVL 53a §:n mukaan verovelvollisen 

pääoma tulona, osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:n mukaan tapahtunut rahalainan palauttami-

nen kat sotaan myös osakaslainan takaisinmaksuksi.332 

Osakkeenomistajan on OYL 13 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan palautettava rahalai-

na KorkoL 3 §:n 2 momentissa säädettyine korkoineen. Korko ei ole verovelvollisen vä-

hennyskelpoinen tulonhankkimisvelan korko. Tuloverolain 58 §:n mukaan verovelvolli-

sella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojensa korot, jos velka kohdistuu vero-

velvollisen tai hänen perheensä asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen, on val tion 

opintovelka tai kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Kysymys on saadun osakas-

lainan takaisimaksamisesta yhtiölle OYL 12 luvun 8 §:n perusteella. Näin ollen kysymys 

ei ole veronalaisen tulon hankkimisesta, vaan velan takaisimaksamisesta yh tiölle, eivätkä 

korot voi olla vähennyskelpoisia TVL 58 §:n nojalla. Korot eivät ole vähen nyskelpoisia, 

330  Penttilä 1998a, s. 349. Näin myös Immonen. Arvioitaessa takaisinmaksun vaikutuksia TVL 54c §:n nojalla 

ei kolmannen tekemästä lyhennyksestä yleensä saada osakaslainavelallisen verotuksessa vähennysetua. 

Ks. Immonen 1998, s. 7. 
331  Ks. HE 109/2005, s. 127.
332  Osakkeenomistajan oli palautettava rahalaina tai osa siitä EOYL 12 luvun 8 §:n mukaan, jos rahalaina oli 

annettu EOYL 12 luvun 7 §:n vastaisesti tai jos yhtiön EOYL 12 luvun 2 §:ssä tarkoitetut jakokelpoiset varat 

olivat vähentyneet siten, ettei yhtiö olisi saanut antaa rahalainaa.
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vaikka palautettu rahalaina olisi alun perin käytetty TVL 58 §:n mukaiseen käyttötarkoi-

tukseen.

Osakaslainan takaisinmaksun lyhennysjärjestys saattaa olla ongelmallinen, jos verovel-

vollisella on ennen 3.4.1998 nostettua lainaa tai hänellä on useampia eri vuosina nostet-

tuja lainoja. Verovelvollisella saattaa vielä olla lainaa, joka on nostettu ennen 3.4.1998, 

sillä tämän ajan osakaslainat olivat yleensä hyvin pitkäaikaisia. Tällaisen lainan lyhen-

nystä ei saa vähentää TVL 54 c §:n nojalla, sillä lainaa ei ole verotettu TVL 53a §:n 

mukaises ti, vaan lakia alettiin soveltaa vasta tuon päivämäärän jälkeen nostettuihin lai-

noihin. Jos verovelvollisella on uusi tai uusia lainoja, kohdistetaan lainan lyhennys Vero-

hallituksen ohjeen mukaan ikäjärjestyksessä vanhimpaan lainaan, ellei verovelvollinen 

esitä selvi tystä siitä, missä järjestyksessä hän on lainoja lyhentänyt.333 Järvenoja esittää, 

että osak kaalla voi olla yhtiöltä useita lainoja, ja tällöin on tärkeää sopia yhtiön kanssa 

eri laino jen takaisinmaksuaikataulusta. Hän jatkaa, ettei yksioikoisesti voida väittää, että 

osakas lyhentää aina ensimmäiseksi vanhinta lainaa, jolloin seurauksena voi olla, ettei 

lyhennys koskekaan uutta pääomatulona verotettua osakaslainaa viiden vuoden aikarajan 

kuluessa. Ilman sovittuja takaisinmaksuaikatauluja ei yleensä voida pitää uskottavana, 

että osakas lyhentää pelkästään uusia pääomatulona verotettuja osakaslainoja. Lyhennys-

ten kohdis taminen eri aikoina saatuihin osakaslainoihin edellyttää Järvenojan mukaan 

eri lainojen seuraamista omilla tileillään. Lainasopimukset on syytä tehdä kirjallisesti 

ja yhtiön halli tuksen on hyväksyttävä ne.334 Käytännössä kuitenkin lainan lyhennys koh-

distetaan vanhimpaan lainaan, sillä verovelvollisen esitystä muusta järjestyksestä ei liene 

hy väksytty.

Osakaslainan lyhennys tulee siis kohdistaa pääsääntöisesti vanhimpaan lainaan. Vero-

hallituksen yhtenäistämisohjeessa mainittu verovelvollisen mahdollisuus esittää muuta 

lyhennysjärjestystä lienee lausuttu lähinnä varmuuden vuoksi, siinä tapauksessa että ve-

rovelvollinen esittääkin todellisen muun lyhennysjärjestyksen. Ainoa tällainen tilanne 

saattaa olla se, jossa verovelvollinen on ottanut yhtiöltään lainaa yllättävään rahantar-

peeseen ja saa dakseen lainan sitoutuu maksamaan lainan takaisin yhdellä kertaa mää-

rätyn ajan kuluessa. Yhtiön ja verovelvollisen on tässä tapauksessa hallituksen myötävai-

kutuksella laadittava kirjallinen velkakirja sovittuine lyhennyssuunnitelmineen. Lyhen-

333  Ks. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet 2005, s. 42.
334  Ks. Järvenoja 2001, s. 26.
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nysjärjestyksellä on merkitystä, jos laina on otettu ennen 3.4.1998 ja on edelleen lyhen-

tämättä kokonaan tai osittain. Lyhennysjärjestyksellä on merkitystä myös, jos vanhin 

lai na on nostettu yli viisi vuotta sitten. 

Järvenojan mukaan osakeyhtiö ja osakas ovat voineet sopia luottolimiitistä, jonka puit-

teissa osakkaan yhtiöstä saaman lainan määrä voi vaihdella. Järvenoja jatkaa, että käy-

tännössä tämä aiheuttaa hankalia tulkintaongelmia, jos limiitin puitteissa on lainavaroja 

yhtiöstä jo ennen 3.4.1998. Hankaluuksia aiheuttaa tulkinta siitä, onko limiittitilanteessa 

lainan saamista ja takaisinmaksua tarkasteltava bruttomääräisinä vaiko nettomääräisi nä 

erinä. Bruttomääräisessä menettelyssä lainan lyhennys kohdistetaan vanhimpaan nos-

tettuun lainaan ja uuden lainan nosto verotetaan kokonaisuudessaan pääomatulona. Net-

tomääräisessä menettelyssä lainasaldon lisäys johtaa lisäyksen pääomatulona verottami-

seen ja lainasaldon pienentyminen lyhennyksen kohdistamisen vanhimpaan lainaan.335 

Tuloverolain 53a §:n ollessa voimassa limiittiluotoissa ei voi käyttää kuin bruttomenet-

telyä. Luottolimiitin uusi laina verotetaan kokonaisuudessaan TVL 53a §:n nojalla ja luot-

tolimiitin takaisinmaksu voidaan vähentää TVL 54c §:n mukaisesti.

5.1.6.2.  Kuolinpesä ja osakaslainan lyhennys

Tuloverolain 17 §:n mukaan verovuoden aikana kuolleen henkilön kuolinpesää verote taan 

kuolinvuodelta sekä vainajan että kuolinpesän tulosta. Tällöin kuolinpesään sovel letaan 

niitä tuloverolain säännöksiä, joita vainajaan olisi sovellettu. Tuloverolain 17 §:n sään-

nöksen päätarkoituksena on määritellä, että kuolinvuonna vainaja ja kuolinpesä ei vät ole 

erillisiä verosubjekteja.336 Kuolinpesää verotetaan kaikista sekä vainajan että kuolinpesän 

tuloista ja myös vähennykset tehdään ikään kuin vainaja olisi elänyt vuoden loppuun. 

Kuolinpesä lakkaa, kun se lopullisesti jaetaan. Kuolinpesän jako on yksityisoi keudellinen 

toimenpide, jolla ei ole erityistä vero-oikeudellista sisältöä337. Jos osakaslai naa on lyhen-

netty ennen kuolinpäivää tai sen jälkeen, on lyhennys vähennettävissä kuo linpesällä TVL 

54c §:n mukaisesti kuolinvuonna.338 

335  Ks. Järvenoja 2001, s. 26.
336  Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 80.
337  Andersson – Linnakangas 2006, s. 80.
338  Ks. Mattila 1999, s. 5. Mattilan mukaan kuolinvuoden aikana tapahtunut lainan takaisinmaksu voitaneen 

vähentää kuolinpesän ja vainajan yhteisverotuksessa.
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Kuolinvuoden jälkeen kuolinpesää verotetaan TVL 17 §:n 2 momentin mukaan erillise-

nä verovelvollisena. Sen tuloa ei jaeta kuolinpesän osakkaille. Kuolinpesä päättyy sen 

jakamiseen, ja sitä verotetaan jakopäivään saakka kuolinpesänä. Kuolinpesää ei synny, 

jos pesässä on vain yksi osakas. Kuolinpesää verotetaan erikseen tuloistaan eikä vero-

tettavaa tuloa jaeta osakkaille, kuten verotusyhtymän tai elinkeinoyhtymän tulo. Jos kuo-

linpesän osakkaana on leski, hän voi vaatia TVL 108 §:n mukaisia vähennyksiä. Jos leski 

on kuolinpesän osakas, pesälle myönnetään lesken osalta eläkevakuutusmaksu vähennys, 

kunnallisverotuksen invalidivähennys ja valtionverotuksen invalidivähennys. Kuolinpesä 

voi olla kokonaan tai osittain jakamaton. 

Tuloverolain 54c §:n mukaan osakaslainan takaisinmaksun saa vähentää pääomatulois ta, 

jos nostettu laina on verotettu TVL 53a §:n mukaan verovelvollisella. Kun osakaslaina on 

verotettu vainajan tulona, kuolinpesä ei saa vähennystä osakaslainan takaisinmaksusta. 

Verovelvollinen on vaihtu nut, eikä TVL 54c §:ää sovelleta. Jonkinlaista tukea vähennyk-

sen myöntävälle lopputulokselle on saatavissa TVL 54c §:n tarkoituksen huomioonot-

tamisesta, sillä säännöksen tarkoituksena on osaltaan kannustaa osakaslai nan takaisin-

maksuun.339 Käytännössä kuitenkin kuolinpesät yleensä jaetaan yhden-kahden vuoden 

sisällä, ellei pesä ole riitainen. Pesässä, jossa on pääomatuloja, osakeyhtiön osakkei ta ja 

muuta varallisuutta, jaetaan jo käytännön syistä melko nopeasti. 

Kuolinpesän jaossa saattaa yhdelle kuolinpesän osakkaalle jäädä vastatta vaksi vainajan 

osakaslaina. Todennäköisesti kuolinpe sä pyrkii maksamaan osakaslainan takaisin yhti-

ölle. Osakaslaina maksetaan ensin yhtiölle ja vasta sitten kuolinpesän varat jaetaan. Jos 

kuolinpesän osakas lyhentää vainajan osakaslainaa, hän ei voi vähentää lyhennystä pää-

omatuloistaan, sillä osakaslainaa ei ole verotettu TVL 53a §:n mukaan hänen tulonaan. 

Tuloverolain 54c §:n tarkoitus kannustaa osakaslainan takaisinmaksuun tar koittanee osa-

kaslainan saajaa eikä kuolinpesää tai sen ainoata osakasta. 

339  Ks. Penttilä 1998a, s. 349.
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5.1.7.  Osakaslainasta johtuva vahingonkorvaus 

 tulonhankkimisvähennyksenä

Osakeyhtiölain 22 luvun 1 §:n 3 ja 2 §:n 2 momentin mukaan johtohenkilöt ja osak-

keenomistajat ovat vahingonkorvausvelvollisia, jos he ovat aiheuttaneet vahingon, joka 

on aiheutettu OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuu-

luvan eduksi tehdyllä toimella. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta. Lä-

hipiirille myönnetty rahalaina voi aiheuttaa näiden säännösten perusteella vahingonkor-

vausvelvollisuuden. Verotuksessa on ratkaistava, saavatko yhtiön johtohenkilöt tai osak-

keenomistaja vähentää maksamansa vahingonkorvauksen tulonhankkimismenoinaan 

omassa verotuksessaan.

Tuloverotuksen eräänä perusperiaatteena on veron määrääminen nettotulon perusteel-

la. Nettoverotuksessa verovelvollisella on oikeus vähentää veronalaisesta bruttotulois-

taan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot.340 Periaate on lausuttu 

TVL 29 §:ssä rahana tai rahanarvoisena etuutena saatujen tulojen osalta ja TVL 54 §:ssä 

pää omatulojen osalta. Meno voi edistää tulon hankintaa välittömästi tai vain välillises-

ti. Ar vioitaessa menoerän yhteyttä tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen, lähtökohtana 

on ve rovelvollisen subjektiivinen näkemys.341 Jos verovelvollinen on suorittanut menon 

tu lonhankkimistarkoituksessa, vaikka tuloa ei siitä koskaan muodostuisikaan, on kysy-

mys tulonhankkimismenosta. Veronviranomaiset voivat joutua kuitenkin harkitsemaan 

me non yhteyttä tulonhankintaan objektiivisin kriteerein, mikä käytännössä tarkoittaa 

vero velvollisen subjektiivisen katsantokannan merkityksen huomattavaa kaventumista.342 

Käytännössä asian tutkiminen perustuu verovelvollisen selvitykseen ja perusteluihin me-

nosta.

Vahingonkorvaus on tulonhankintaan liittyvä menetys. Tuloverolain ja elinkeinotulo  ve-

rolain säännökset eroavat menetyksen kohdalla siten, että elinkeinoverotuksessa maini-

taan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset, kun taas tulo-

verolaissa mainitaan ainoastaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. 

Mene tys määritellään elinkeinoverotuksessa siten, että menetykset ovat taloudelliseen 

toimin taan kohdistuvia rasituksia, jotka aiheutuvat elinkeinotoimintaan liittyvän riskin 

340  Ks. Niskakangas, s. 12:1 ja 13:1.
341  Ks. Niskakangas, s. 12:2 ja 13:2.
342  Ks. Niskakangas, s. 12:2 ja 13:2.
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toteutu mista, mutta joita ei vastaa vähennyskelpoinen hankintameno.343 Menetykset voivat 

koh distua esimerkiksi luottotappion tai kavalluksen muodossa rahoitusomaisuuteen, mut-

ta menetyksen luonteisia ovat myös mm. eräät takaustappiot ja suoritettavat vahingonkor-

vaukset. Tuloverolain piirissä menetykset ovat lähinnä vahingonkorvauksia.

Oikeuskäytännössä on muutamissa tapauksissa otettu kantaa vahingonkorvausten vä-

hennyskelpoisuuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksista ainakin kahdessa ta-

pauksessa konkurssiin asetetun osakeyhtiön hallituksen jäsen oli tuomittu maksamaan 

valtiolle vahingonkorvausta sen johdosta, että yhtiö oli jättänyt ennakonpidätykset tilit-

tämättä ja työnantajan sosiaaliturvamaksut suorittamatta. Molemmissa ratkaisuissa halli-

tuksen jäsen sai vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan vahingonkorvauksen ja sil le 

määrätyn koron tulon hankkimisesta johtuneena menona.344 Työhön liittyvänä vahingon-

korvauksena on pidetty tiemestarin virkavirheestä johtunutta vahingonkorvausta ja to-

distajan palkkiota.345 Entisten pankinjohtajien huolimattoman luotonannon perusteella 

maksamien vahingonkorvausten osalta merkitystä on annettu sille, oliko pankinjohtaja 

ollut intressiyhteydessä luotonsaajiin vai ei.346 Vahingonkorvauksen ja rikosoikeuden-

käyntikulujen ei korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa katsottu johtuneen henkilön 

työstä johtuneena vähennys kelpoisena tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneena 

menona, sillä henkilö oli tuomittu konkurssirikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistuk-

seen ja velvoitettu suoritta maan konkurssipesälle vahingonkorvausta.347 

Vahingonkor vaus, joka on määrätty yhtiön johdolle (esimerkiksi hallituksen jäsenelle) 

tai osakkeenomistajalle sen takia, että he ovat myötävaikuttaneet osakeyhtiölain vastais-

ten rahalainojen antamiseen, ei ole heille tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtu-

nut meno. Vahingonkorvaus ei johdu työstä eikä liity elantokustannusten hankkimiseen 

ja toisaalta on kysymys osakeyhtiölain vastaisten osakaslainojen antamisesta lähipiiril-

343  Ks. Tikka – Nykänen, s. 8:4.
344  Ks. KHO 1983 B II 568, KHO 1988 B 555.
345  Ks. KHO 1979 B II 571.
346  Ks. KHO 2000:75, jossa pankinjohtaja maksoi kertakorvauksena luottojen huolimattomasta myöntämisestä 

pankille aiheuttamastaan vahingosta. Pankinjohtajalla ei ollut intressiyhteyttä kysymyksessä oleviin 

luotonsaajiin. Vahingonkorvaus oli tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutunut meno. KHO 2000:76, 

jossa entinen pankinjohtaja oli tuomittu suorittamaan vahingonkorvausta, koska hän oli esteellisenä ja pankin 

ohjeiden vastaisesti johtajan asemaansa hyväksikäyttäen myöntänyt luottoja omiin ja vaimonsa 

asuntokauppoihin sekä siirtänyt vävynsä ja tyttärensä velkoja toiselle yhtiölle, josta aiheutui pankille 

vahinkoa luottojen jäätyä maksamatta. Vahingonkorvaus ei ollut tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä 

aiheutunut meno.
347  Ks. KHO 1988 B 556.
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le. Kahdessa edellisessä korkeimman oikeuden tapauksessa, joissa henkilö sai vähentää 

vahingon korvaukset tilittämättä olleista ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista, 

kysymys ei ollut varsinaisesti laittomasta teosta, vaan ainoastaan suoritusten tilittämättä 

jättämisestä val tiolle. Esimerkiksi hallituksen jäsen, joka olisi samalla ainoa osakkeen-

omistaja ja saisi elantonsa osakeyhtiöstään, ei voi vähentää maksamaansa osakaslainas-

ta johtuvaa vahingonkorvausta tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneena kulu-

na, koska lainan myöntäminen ei vaikuta hänen elantonsa saavuttamiseen. Kyseessä on 

myös laiton teko. Osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä, mut-

ta OYL 22 luvussa on säännökset vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisestä, jos va-

hinko on aiheutettu OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuun yhtiön lähipiiriin kuu-

luvan eduksi tehdyllä toimella. Pankinjohtajia koskevissa korkeimman hallinto-oi keuden 

ta pauk sissa ratkaisuun vaikutti, oliko lainoja myönnetty omaan intressipiiriin kuuluville 

henkilöille. Lähipiirilaina voidaan katsoa intressipiirille, lähipiirille, annetuksi lainaksi, 

josta aiheutuva vahingonkorvaus ei ole tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuva 

korvaus.

Yhtiölle OYL 13 luvun 4 §:n mukaan palautettava osakaslaina ei ole osakeyhti-

ön vero tettavaa tuloa, koska se on voitonjaon palauttamista, joka käsitellään yhtiön 

oman pää oman palautuksena. Kun yhtiö saa osakkeenomistajalta vahingonkorvauk-

sen, joka on mää rätty osakeyhtiölain vastaisen lainan myöntämisestä, se ei ole yh tiön 

ve ronalaista tuloa. Elinkeinoverolain 4 §:n mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat 

elin keinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Lisäksi EVL 50 

§:n mukaan vastikkeeksi katsotaan elinkeinoverolakia sovellettaessa myös vahingon-, va-

kuutus- ja muut vastaavat korvaukset. Elinkeinoverolain tulokäsite on tarkoitettu laajaksi, 

mitä kuvastaa EVL 50 §:kin.348 Lainkohdalla tarkoitetaan luovutushintaan rinnastettavia 

vahingonkorvauksia ja kaikki muutkin hyödykkeestä saadut suoritukset ovat EVL:n mu-

kaan vastik keita, kun hyödyke on menetetty tai vahingoittunut. Pääomapanokset, lainat 

ja vastaavat erät eivät kuitenkaan ole vastikkeita. Näin ollen niistä johtuvia vahingonkor-

vauksiakaan ei voida pitää veronalaisina vastikkeina.

348  Ks. Andersson – Ikkala 2005, s. 511.
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5.1.8.  Osakaslaina matemaattista arvoa laskettaessa

Tuloverolain 33b §:n 1 momentin mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 

saatu osinko on verovapaata tuloa siihen määrään saakka, joka vastaa varojen arvosta-

misesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitetulle osakkeen matemaattiselle arvolle las-

kettua 9 prosentin vuotuista tuottoa. Matemaattinen arvo lasketaan edellä mainitun lain 

2 luvun 2 §:n mukaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen perusteella. 

Yhtiön nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. Osakkeen 

matemaattinen arvo saadaan jakamalla tarkistettu nettovarallisuus yhtiön ulkona olevien 

osakkeiden lukumäärällä. 

Ennen kuin osakkaan saama osinkotulo jaetaan matemaattisen arvon perusteella pää-

oma- ja ansiotuloksi, vähennetään arvosta TVL 33b §:n mukaan yhtiön varoihin kuulu-

va omassa tai perheen käytössä oleva asunto ja osakaslainat.349 Vielä verovuonna 2004 

matemaattisesta arvosta piti vähentää TVL 42 §:n mukaan myös osakkeiden han kintaan 

käytetty korollinen velka. Osakkaan osakkeiden hankintaan käytetty korollinen velka on 

vuodesta 2005 lähtien tulonhankkimisvelka ja siitä maksetut korot ovat TVL 58 §:n 1 

momentin 3 kohdan mukaan tulonhankkimisvelan korkoja, jotka vähennetään pääomatu-

loista kuten muutkin vähennyskelpoiset korot.

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (2 §:n 2 momentti) säätää, että yhtiön varo-

ja ovat yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus sekä sellaiset pitkävaikut-

teiset menot, joilla on varallisuusarvoa. Osakeyhtiön nettovarallisuudesta ei vähennetä 

osakeyhtiön saamisia osakkailta. Osakeyhtiön osakaslainasaamiset lisäävät siten yhtiön 

nettovaralli suutta ja osingon pääomatulo-osuutta. Symmetriavaatimuksen näkökulmas-

ta osakaslai nojen sisältyminen osingon pääomatulo-osuuden laskentaperustaan on ollut 

ongelmallis ta, sillä osakkaalle lainana siirretyt varat eivät ole yhtiön vaan osakkaan käy-

tössä eivätkä kerrytä yhtiölle tuloa350. Tämän vuoksi osakaslainoja ei ole perusteltua ottaa 

huomioon pääomatulo-osuuden laskentaperusteessakaan.351

349  Ks. HE 92/2005, s. 56. Osingon jakamista pääomatulo- ja ansiotuloksi koskevat säännökset sisältyivät TVL 

42 §:ään ennen vuoden 2005 verouudistusta. Koska vastaavia perusteita sovellettaisiin edelleen jaettaessa 

osinkoa TVL 33b §:n 1 ja 2 momentin mukaan verotettaviin osinkoihin, jakamista koskevat säännökset 

siirrettiin pääasiassa sellaisenaan TVL 33b §:ään. TVL 42 §:n 2 ja 4 momentti siirrettiin TVL 33b §:n 3 ja 4 

momenteiksi.
350  Penttilä 2003, s. 300.
351  Ks. Penttilä 2003, s. 300.
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Tuloverolain 33b §:n 4 momentin mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön 

osakkaan ja hänen perheenjäsenensä ottama yhtiön varoihin kuuluva rahalaina vähenne-

tään hänen osakkeidensa matemaattisesta arvosta TVL 33a §:n 1 momentissa tarkoitet tua 

vuotuista tuottoa laskettaessa, jos osakas yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omis-

taa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien 

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Laina vähennetään ensisijaisesti lainan saaneen 

omien osakkeiden matemaattisesta arvosta ja sen ylittävältä osalta perheenjäsen ten osak-

keiden arvosta osakeomistuksen suhteessa. Osakaslainan vähentämistä koskeva säännös 

poikkeaa soveltamisedellytyksiltään selvästi osakkaan käytössä olevan asunnon vähentä-

mistä koskevasta säännöksestä, sillä osakaslainaa koskeva sääntely on uudempaa perua ja 

siinä on pyritty välttämään ongelmia ja rajaamaan verosuunnittelu mahdollisuuksia, joita 

asunnon vähentämistä koskeviin säännöksiin liittyy.352 

Tuloverolain 33b §:ää sovellettaessa huomioon otetaan vain välitön omistus, koska osin-

got maksetaan yhtiöstä välittömästi omistaville osakkaille.353 Näin ollen vain sen yh-

tiön, joka jakaa osinkoa osakkaalleen, nettovarallisuudesta vähennetään osakaslaina. 

Oi keuskäytännöstä ei voida vetää toisenlaista johtopäätöstä perustuen ratkaisuun KHO 

5.9.2000 T 1827, jossa osakeyhtiö, jonka koko osakekannan omisti kommandiittiyhtiön 

vastuunalainen yhtiömies, oli antanut kommandiittiyhtiölle rahalainoja. Yhtiömiehelle 

kommandiittiyhtiön purkamisessa siirtynyttä velkaa osakeyhtiölle oli pidettävä TVL 42 

§:n 4 momentissa tarkoitettuna rahalainana, joka oli vähennettävä osakkeiden matemaat-

tisesta arvosta ennen osingon pääomatulo-osuuden laskentaa. Laina oli alunperin annettu 

osak kaan omistamalle kommandiittiyhtiölle, josta se yhtiön purkauduttua siirtyi osakas-

lainaksi. Lopputulokseen lienee vaikuttanut myös se, että osakeyhtiön oli annettava ra-

halaina kommandiittiyhtiölle, koska yhtiömiehen yksityisotot olivat aiheuttaneet yhtiölle 

nega tiivisen oman pääoman eikä kommandiittiyhtiöllä tämän vuoksi ollut varoja meno-

jensa maksamiseen354. Osakaslainaa ei Mattilankaan mukaan voida vähentää, jos laina 

otetaan muusta konserniyhtiöstä kuin mistä osinko on jaettu (ns. välillinen omistus).355

Osakaslaina vähennetään osakkaan omistamien osakkeiden arvosta TVL 33a §:n mu-

kaan, jos yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa. Tällainen sääntely tuntuu yllättävältä, kos ka 

352  Ks. Penttilä 2003, s. 301.
353  Ks. HE 28/1998, s. 9.
354  Penttilä 2003, s. 303.
355  Ks. Mattila 1999, s. 8.
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tuloverolain mukaan verotettavien osakeyhtiöiden antamat osakaslainat verotetaan TVL 

53a §:n mukaan samoin kuten elinkeinoverolain mukaan verotettavien osa keyhtiöiden an-

tamat lainat.356 Nykyjärjestelmässä tulolähdejaolla on osakeyhtiöiden osalta lähinnä vain 

se merkitys, että henkilökohtaisen, elinkeinotoiminnan ja maatalou den tulolähteen tulo 

lasketaan noudattaen joko tuloverolakia, lakia elinkeinotoiminnan tulosta tai maatilata-

louden tuloverolakia. Eri tulolähteiden tappioita tai voittoja ei voida kuitata keskenään. 

Verouudistuksen 2005 myötä elinkeinoverolain ja tuloverolain rajan vedolla on jatkossa 

kuitenkin entistä enemmän merkitystä, koska osakeyhtiön käyttö omaisuuden osakeluo-

vutusvoittojen verovapaussäännöstä voidaan käyttää vain elinkei notoimintaan kuuluvien 

osakkeiden osalta. Jos tuloverolain mukaan verotettava osa keyhtiö jakaa osinkoa, saattaa 

pääomatulo muuttua ansiotuloksi, koska tuloverolain mu kaan verotettavien osakeyhtiöi-

den tulot ovat usein luonteeltaan pääomatuloja. Ilmeisesti sen vuoksi osakaslainojen vä-

hentämättä jättäminen osakastasolla tuloverolain mukaan verotettavien yhtiöiden osalta 

vähentää tällaisen yhtiön kautta tapahtuvaan omistami seen liittyviä verosanktioita.357 

Edellisen TVL 42 §:n 3 momentin358 mukaan osakaslainan vähentäminen oli sidottu TEL 

2 §:n 7 momentin soveltamisedellytyksiin ja koski vain osakkaan ottamaa lainaa. Tämä 

teki säännöksestä helposti kierrettävän359. Jos laina oli otettu puolison nimissä, sitä ei 

voitu vähentää nettovarallisuudesta. Viittaus työeläkelainsäädäntöön merkitsi sitä, että 

osakkaan yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tuli omistaa vähintään niin monta 

osaketta, että heillä oli yli puolet osakepääomasta tai osakkeiden äänimäärästä. Lisäksi 

edellytettiin, että kysymyksessä oli yhtiössä ”johtavassa asemassa oleva toimi henkilö”. 

Tuloverolain 42 §:n 3 momenttia muutettiin saman hallituksen esityksen poh jalta kuin 

osakaslainoja koskevat TVL 53a § ja TVL 54c § tulivat voimaan.360 Hallituk sen esityk-

sessä mainittiin, että työntekijäin eläkelain määritelmän vuoksi säännöstä osa kaslainojen 

vähentämisestä ei ole voitu soveltaa, vaikka se olisi ollut verojärjestelmän kannalta perus-

teltua.361 Siten TVL 42 §:n 3 momentti muutettiin 4 momentiksi ja kyt kennästä työnteki-

jäin eläkelakiin luovuttiin ja se korvattiin TVL 53a §:ää vastaavalla 10 prosentin omistus-

356  Ks. Penttilä 2003, s. 301.
357  Ks. Penttilä 2003, s. 301.
358  Edellinen TVL 42 § 3 momentti 1126/1996, 20.12.1996.
359 Mattila 1999, s. 9.
360  HE 28/1998.
361  Ks. HE 28/1998, s. 3.
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osuusvaatimuksella.362 Uusi TVL 42 §:n 4 momentti tuli voimaan vuonna 1999, kun taas 

TVL 53a § ja TVL 54c § olivat tulleet voimaan jo vuonna 1998. Vaikkei voimaantulo-

säännöksissä asiaa erikseen maininta, osakkaan vuonna 1999 saamien osinko jen jakami-

nen pääoma- ja ansiotulo-osuuteen tapahtui uusittujen säännösten pohjalta lasketun mate-

maattisen arvon mukaan, sillä jaon pohjaksi otetaan edellisen verovuoden tilinpäätös.363 

Kytkentä työeläkelakiin on edelleen voimassa TVL 33b §:n mukaan, jos osakas on vero-

vuonna käyttänyt omana tai perheensä asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa. 

Asunnon arvo vähennetään TVL 33b §:n 3 momentin mukaan hänen osakkeidensa ma-

temaattisesta arvosta ennen kuin lasketaan TVL 33b §:n 1 momentin mukainen vuotui-

nen tuotto. Säännöksen kytkentä työeläkelakiin on ongelmallinen, koska kytkennällä 

siirretään itse asiassa TEL 1 §:n d-kohdan364 tulkintaongelmat verotusongelmiksi365. Työ-

eläkelakia sovellettaessa perheenjäseniksi katsotaan aviopuoliso sekä samassa taloudes sa 

elävät suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevat osakkaan tai puolison suku laiset 

sekä näiden puolisot. Verotuskäytännössä omistusosuutta laskettaessa ja asunnon arvoa 

vähennettäessä on käytetty eläkelainsäädännön laajaa perheen käsitettä366. Osakaslainan 

ollessa kyseessä perheenjäsenellä tarkoitetaan siis vain TVL 7 §:ssä määriteltyjä puolisoi-

ta tai TVL 8 §:ssä määriteltyjä alaikäisiä lapsia. 

Samassa hallituksen esityksessä ehdotettiin täsmennettäväksi, minkä ajankohdan osa-

kaslaina vähennetään matemaattisesta arvosta. Tuloverolain 42 §:n 3 momentissa tuota 

mainintaa ei alunperin ollut. Niinpä verotuskäytännössä osakaslaina vähennettiin osin-

gonsaajan verovuoden lopun tilanteen mukaan, mikä vastasi osakkeiden hankintaan 

käy tetyn velan kohdalla noudatettua menettelyä.367 Osakaslainan vähentämisen tar-

koitus on vähentää osingon pääomatulo-osuutta vähentämällä taseen saamisena oleva 

osakaslaina matemaattisesta arvosta. Osingonsaajan osakaslainan määrä verovuoden 

päättyessä saat taa olla toinen kuin osakkeen matemaattisen arvon laskennan perustana 

olevalla tilin päätöshetkellä, jonka mukaan taas osingon pääomatulo-osuus määräytyy. 

Tämän vuoksi hallituksen esityksen mukaan TVL 42 §:n 4 momenttiin otettiin sään-

nös, että nimeno maan yhtiön varoihin kuuluva rahalaina vähennetään matemaattisesta 

362  TVL 42 §:n 4 momentti, 26.6.1998/475.
363  Ks. Mattila 1999, s. 9.
364  TEL 1 §:n d-kohta on vastaava kuin aiempi TEL 2 §:n 7 momentti. Uusi työntekijäin eläkelaki 7 §, 

19.5.2006/395, voimaan 1.1.2007.
365  Järvenoja 2002, s. 308.
366  Hakola 2005, s. 6.
367  Ks. HE 28/1998, s. 3.
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arvosta.368 Tili kauden päättymishetkellä oleva rahalaina vähennetään osakkeiden mate-

maattisesta ar vosta siitä riippumatta, milloin laina on nostettu. Myös ennen 3.4.1998 nos-

tetut, ta seessa olevat rahalainat vähennetään matemaattisesta arvosta.369

Vähennettävän lainamäärän ratkaisee tase, jonka perusteella nettovarallisuus laske taan. 

Osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään lainamäärä, joka ta seessa on saami-

sena osakkaalta tai hänen perheenjäseneltään. Tuloverolain 33b §:n 4 momentin mukaan 

osakaslaina vähennetään matemaattisesta arvosta, jos lainansaaja yksin tai yhdessä per-

heenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osak keista tai heillä on vas-

taava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkaan on yksin 

tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa täytettävä 10 prosentin omis tusosuus tai äänimää-

rävaatimus silloin, kun yhtiökokouksessa pääte tään osingonjaosta370. Ellei lainansaajalla 

tai hänen perheenjäsenillään yhteensä ole omis tuksessa esimerkiksi 10 prosenttia yhtiön 

osakkeista, ei osakaslainaa vähennetä TVL 33b §:n 4 mo mentin nojalla. Myös sellaisen 

perheenjäsenen, jolla ei ole yhtiön osakkeita omistuksessaan, ottama rahalaina vähenne-

tään matemaat tisesta arvosta. Lainapääoman jakamisella puolison tai alaikäisten kesken 

ei voi välttyä TVL 33b §:n 4 momentin soveltamiselta. Laina vähennetään ensisijaisesti 

lainanottajan omien osakkeiden arvosta ja sen ylittäväl tä osalta perheenjäsenten osakkei-

den arvosta osakeomistuksen suhteessa. 

5.1.9.  Osakaslainan korko

Verohallituksen tiedotteen mukaan osakaslainalle, joka verotetaan TVL 53a §:n mukaan 

saajansa pääomatulona, ei tarvitse maksaa korkoa.371 Osakaslaina voi poiketa markki-

naehtoisin periaattein annetusta lainasta siinä, että koron perimistä ei edellytetä372. 

Osa kas lainalle on maksettava kuitenkin korkoa seuraavissa tapauksissa, jotta VML 29 

§:n peitellyn osingon säännöstä ei sovellettaisi. Osakaslainalle on maksettava korkoa, jos 

kysymys on vanhasta osakaslainasta. Tuloverolain 53a §:ää sovellettiin 3.4.1998 jälkeen 

368  Ks. HE 28/1998, s. 3. 
369  Ks. Hakola 1998, s. 3. TVL 42 §:n 3 momentissa oli ”velka tälle yhtiölle”. Uudessa sääntelyssä puhutaan 

rahalainasta. Rahalainan käsite on suppeampi kuin velkaa koskeva vaatimus. Selvänä on kuitenkin pidet-

tävä, että uusi säännös koskee myös ennen uuden lain voiman tuloa otettuja lainoja. Ks. Mattila 1999, s. 8.
370  Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 216.
371  Ks. Verohallituksen tiedote 1999, s. 1.
372  Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2003, s. 5.
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otettuihin lainoihin. Ennen tuota päivää nostetut lainat eivät kuulu TVL 53a §:n sovelta-

misalueeseen. Toiseksi, jos osakas on nostanut lainan 3.4.1998 jälkeen, mutta TVL 53a 

§:n edellyttämä 10 prosentin omistusosuus ei täyty, osakaslainalle on maksettava kor koa. 

Omistus voi olla suoraa tai välillistä. Kolmanneksi korkoa on maksettava, jos vero vuonna 

nostettua uutta osakaslainaa maksetaan osakeyhtiölle takaisin osittain tai koko naan sa-

man verovuoden aikana. Korkoa on maksettava niiltä kuukausilta, jolloin osa lai nasta tai 

koko laina on ollut verovelvollisen käytössä. 

Osakaslainalle perittävän koron määrästä Verohallitus oheistaa käyttämään työsuhdelai-

nan koron osalta noudatettuja periaatteita.373 Työsuhdelaina ja sen korko määritellään 

TVL 67 §:ssä. Sen mukaan veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu työsuhteen 

perusteella saadusta lainasta siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alem-

pi kuin eräistä viitekoroista annetun lain374 1 §:ssä tarkoitettu asianomaisen ministeriön 

vahvistama peruskorko. Kun työsuhdelain korko on TVL 67 §:n muutoksella alennettu 

peruskoron suuruiseksi, riittää sen suuruinen korko samasta ajankohdasta lähtien myös 

osakaslainan koron laskentaperusteeksi375. Peruskoron määräsi aiemmin Suomen Pankki 

kerran vuodessa ja sen määrään lisättiin yksi prosenttiyksikkö. Peruskoron on määrännyt 

vuodesta 2000 alkaen valtiovarainministeriö asetuksellaan. Peruskorko määrätään puoli-

vuosittain kesä- ja joulukuussa puolen kalenterivuoden ajaksi.

Valtiovarainministeriön vahvistamat peruskorot ovat vaihdelleet seuraavasti:

01.01.2000 – 30.06.2000 3,50 %

01.07.2000 – 31.12.2000 4,50 %

01.01.2001 – 30.06.2001 5,25 %

01.07.2001 – 31.12.2001 4,50 %

01.01.2002 – 30.06.2002 3,50 %

01.07.2002 – 31.12.2002 4,00 %

01.01.2003 – 30.06.2003  3,25 %

01.07.2003 – 31.12.2003 2,50 %

01.01.2004 – 31.12.2004 2,25 %

01.01.2005 – 30.06.2005 2,25 %

01.07.2005 – 31.12.2005 2,25 %

01.01.2006 – 30.06.2006 2,50 %

01.07.2006 – 31.12.2006 3,25 %

373  Ks. Verohallituksen tiedote 1999, s. 1.
374  Laki eräistä viitekoroista 996/1998.
375  Verohallituksen tiedote 1999, s.1.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 111

Osakeyhtiölaki ei nimenomaisesti edellytä koron maksamista osakkaan saamalle lainal-

le376. Lähipiirilainasta on yleensä perittävä korkoa, koska osakeyhtiö ei saa antaa varo jaan 

lainaksi lahjaan verrattavalla tavalla. Immosen mukaan korkoa ei tosin voida sellai senaan 

pitää lahjana, mutta siinä on samanluonteisia piirteitä, sillä velallinen saa yh tiöltä koron 

määrän verran vastikkeetonta taloudellista etua ja korottomuus yleensä loukkaa osakeyh-

tiön toiminnassa premissinä olevaa voiton tuottamisen tarkoitusta.377 Myös Mattilan mu-

kaan korottomuusetu on luonteeltaan lahjaan verrattava etuus.378 Lä hipiirilainalle olisi 

maksettava korkoa, on sitten kysymys TVL 53a §:n mukaan verotet tavasta osakaslainasta 

tai edellä luetelluista kolmesta tapauksesta, jolloin korkoa on maksettava VML 29 §:n 

mukaisen peitellyn osingon soveltamisen estämiseksi.

Jos lainan saaja on maksanut osakaslainalle korkoa, lainan saajan verotuksessa tulee rat-

kaistavaksi koron vähennyskelpoisuus. Vähennyskelpoisuus ratkeaa lainan käyttötarkoi-

tuksen perusteella. Osakaslainalle maksettu korko ei ole tulonhankkimislainan korko vain 

siksi, että laina on verotettu saajansa veronalaisena tulona TVL 53a §:n mukaan.379 Korko 

on vähennyskelpoinen, jos laina kohdistuu TVL 58 §:ssä mainittuun käyttötarkoi tukseen. 

Tuloverolain 58 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatu loistaan velko-

jensa korot, jos velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vaki tuisen asunnon 

hankkimiseen tai peruskorjaukseen tai kohdistuu veronalaiseen tulon hankkimiseen, jol-

laisena pidetään myös osinkotuloa sen estämättä, että osinkotulo on TVL 33a – 33d §:n 

nojalla verovapaata tuloa.380 

Verotuskäytännössä rahana maksamisen lisäksi osakaslainan korko katsotaan maksetuk-

si silloin, kun lainalle kertynyt korko lisätään lainan pääomaan.381 Velkapääomaan lisät ty 

korko kasvattaa velallisen velkaa yhtiölle ja lisää myös koronlisäyksen verran yhtiön saa-

tavaa osakkaalta. Velkapääoman lisäykseksi merkitty korkomäärä verotetaan TVL 53a 

§:n mukaan osakaslainana. Se voi olla nostettu ennen 3.4.1998, käytännössä lainapää-

omaan lisättyä korko-osuutta on pidetty uutena osakaslainana, jonka määrä on voitu ve-

rottaa TVL 53a §:n mukaan velallisen pääomatulona.382 Korkeimman hallinto-oikeuden 

376  Ks. Mattila 1999, s. 2.
377  Ks. Immonen 2000, s. 13.
378  Ks. Mattila 1999, s. 2.
379  Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 203.
380  TVL 58 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää myös velkojensa korot, jos velka on 

valtion tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka.
381  Ks. Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 624.
382  Ks. Järvenoja 2001, s. 25. TVL 53a § sovelletaan 3.4.1998 jälkeen nostettuihin lainoihin.
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ratkaisun 28.4.1993 T 1654 mukaan maksamatta olevalle korkopääomalle las ketaan myös 

korkoa peiteltynä osinkona riippumatta siitä, miten yhtiön on sen kirjannut kirjanpitoon-

sa. Tässä ratkaisussa osakeyhtiöllä oli pitkäaikaisia saatavia osakkailtaan, jotka olivat 

luonnollisia henkilöitä. Yhtiö oli tulouttanut kirjanpidossaan saataville Ve rohallituksen 

ohjeissa vahvistetun korkoprosentin mukaisen koron. Korkoja ei oltu kui tenkaan makset-

tu yhtiölle eikä niitä oltu lisätty lainan pääomaan vaan ne oli kirjattu tili saataviksi. Koska 

korot olivat jääneet maksamatta yhtiölle ja ne oli kirjattu tilisaataviksi, yhtiön saatava 

osakkailtaan oli lisääntynyt korkojen määrällä. Tuloverolain 53a §:n voi massa ollessa sitä 

voidaan soveltaa koroista aiheutuneeseen saatavan lisäykseen.

5.1.10.  Osakaslainan dokumentointi ja ilmoittamisvelvollisuus

Osakeyhtiölakiin sisältyy lähipiirilainan dokumentointivaatimuksia, joita hyödynnetään 

joissain tapauksissa verotuksessa. Osakaslainan ilmoittamisvelvollisuus kuuluu yhtiölle 

ja osakaslainan saajalle, mutta muita menettelyllisiä säännöksiä verolaissa ei ole. Yhtiön 

hallituksen tulee tehdä osakaslainasta kirjallinen päätös ja laina tulee merkitä kokouksen 

pöytäkirjaan tai tilinpäätöksen tase-erittelyihin. Hallituksen pöytäkirjaan tai tase-eritte-

lyihin sisällytettävään luetteloon on erikseen merkittävä jokainen yhtiön antama rahalai-

na ja vakuus, kuten myös jokainen ns. kaupallinen laina ja vakuus.383 Merkinnästä on 

käytävä ilmi velallisen nimi, lainan ehdot ja annetut vakuudet. Verotuksessa tällainen 

merkintä voi toimia tiedonlähteenä384. 

Käytännön verotustyössä osakaslainasta saadaan tietoa osakaslainoja koskevasta vuosi-

ilmoituksesta, verovelvollisen esitäytetyn veroilmoituksen liitteestä lomake 13, osakeyh-

tiön veroilmoituksesta ja osinkojen vuosi-ilmoituksesta.385 Verotusmenettelylain 3 luvun 

15 § käsittää tulotietoja koskevan sivullisen yleisen tiedonantovelvollisuuden. Sen mu kaan 

jokaisen on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot maksa mistaan 

tai välittämistään rahanarvoisista suorituksista, niiden oikaisuista, saajista ja suorituksen 

383  Ks. KPA 2 luvun 8 §:n mukaan toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan, hallituksen ja hallintoneuvoston 

jäsenistä, varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava toimielinkohtaisesti: 

2) heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän vähennys ja lisäys tilikauden 

aikana sekä lainojen pääasiasialliset ja muut ehdot.
384  Penttilä 1998a, s. 338.
385  Lomakkeiden numerot ovat VeroH 7851, VeroH 3018, VeroH 3052 ja VeroH 7812.
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perusteista. Rahanarvoisina suorituksina pidetään muun ohessa palkkaa, luontoisetua ja 

palkkiota sekä työstä tehtävästä tai palveluksesta saatua korvausta sekä palkintoa, apura-

haa, stipendiä, tunnustuspalkintoa, opintotukea, kustannusten korvausta, eläkettä, sosi-

aalietuutta, osinkoa, osakaslainaa, rahasto-osuuden tuottoa, korkoa, vuokraa ja vakuutus-

korvausta sekä tekijänoikeudesta, patentista, kaivosoikeudesta tai muusta sen kaltaisesta 

oikeudesta saatua korvausta. 

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta sisältää osakaslainojen kos-

kevan ilmoittamisvelvollisuuden. Sen 15 §:n 1 momentin mukaan osakeyhtiön on ilmoi-

tettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja vero-

vuoden lopussa takaisin maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla, hänen perheenjäse-

nellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön 

osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi osakeyhtiön on 

il moitettava kustakin osakaslainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lyhennyk-

sen määrä. Käytännössä yhtiön on hoidettava ilmoittamisvelvollisuus osakaslainoja koske-

valla vuosi-ilmoituksella, jonka osakeyhtiö on velvollinen antamaan helmikuun viimei-

seen päivään mennessä edelliseltä kalenterivuodelta osakaslainan antajan kotikunnan 

verovirastolle.386 Vuosi-ilmoitus sisältää osakeyhtiön kunakin verovuonna antamista pää-

omatuloiksi luettavista osakaslainoista kunkin osakaslainan saajan osalta uusia tieto ja, 

korjauksia ja poistoja aiemmin annettuihin tietoihin. Ilmoituksella on ilmoitettava yhtiön 

tunnistetiedot, lainansaajan nimi ja henkilötunnus, hänen osakaslainansa määrä 31.12. 

kutakin vuotta sekä oma ja perheenjäsenten osuus osakkeista tai äänimäärästä. Tällä 

vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan vain TVL 53a §:n nojalla verotettavat osakaslainat. Sillä 

ei  ilmoiteta vanhoja ennen 3.4.1998 nostettuja lainoja. Tiedot tallennetaan verohal linnon 

tietokantaan kunkin vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kaikille verovelvollisille lähetetään esitäytetty veroilmoitus viimeistään huhtikuun aika-

na vuodesta 2006 lähtien. Tämä uusi menettely perustuu verotusmenettelylakiin tehtyi-

hin muutoksiin ja muutoksia sovelletaan verovuoden 2005 verotuksen toimittamises sa.387 

Verovelvollinen on velvollinen tarkistamaan esitäytetyn veroilmoituksen, täyden tämään 

386  Lomake VeroH 7851. Lomaketta on saatavissa vero.fi  sivuilta internetistä ja sen voi palauttaa Tyvi-palvelun 

avulla sähköisesti verohallintoon ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tyvi-lyhenne tarkoittaa tiedot yrityksistä 

viranomaisille. Verohallitus on yhdessä valtiovarainministeriön ja sähköistä ilmoittamista hoitavien 

operaattoreiden kanssa kehittänyt vuosi-ilmoitusten antamista internet-lomakkeilla tiedostosiirtona sekä 

ohjelmistointegraationa suoraan palkkakirjanpidon ohjelmistoista. Ks. Laitinen, s. 14:7.
387  Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558, 1079/2006, 22.12.2006 tehdyt muutokset.
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ja ilmoittamaan sen puuttuvat tiedot. Uudessakin verotusmenettelyssä verovel vollisella 

on VML 7 §:n mukaan oma-aloitteinen ilmoittamisvelvollisuus. Verovelvolli sen on täy-

tettävä lomake 13, jossa ilmoitetaan osakeyhtiön osakkaan tiedot.388 Lomak keella 13 il-

moitetaan osakeomistukset, osingot, osakaslainatiedot, vähennyskelpoiset osakaslainojen 

takaisinmaksut, osakaslainojen yhteismäärät, yhtiön varoihin kuuluva asunto ja yrittäjä-

osakkaan osakkeiden hankintavelka. Lomakkeen 13 perusteella vero velvollisella verote-

taan osakaslaina ja vähennetään lainan takaisinmaksut. Lisäksi käy tettävänä on yhtiön 

antamat tiedot osakaslainoista.

Edellisten lisäksi tarvitaan tieto TVL 33b §:n 4 momentin mukaisesta osakaslainan mää-

rästä, joka vähennetään osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta ennen sen jaka-

mista pääoma- ja ansiotulo-osuuteen. Se saadaan osakeyhtiön veroilmoituslomakkeilta. 

Verohallituksen päätöksessä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 17 §:n 1 mo-

mentin 8 kohta velvoittaa osakeyhtiön veroilmoituksessaan tai sen liitteissä antamaan 

tiedot sellaisen osakkeenomistajan nimestä, henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja 

omistusosuudesta yhtiössä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai 

jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, tiedot jokaisesta osakkeenomis-

tajasta sekä selvitys edellä mainituille osakkeenomistajille ja heidän puolisoilleen, lap-

silleen, vanhemmilleen ja muille omaisilleen maksetuista vuokrista, koroista, luovutus-

hinnoista ja muista suorituksista lukuun ottamatta palkkoja ja luontoisetuja samoin kuin 

mainituille henkilöille annetuista lainoista, niistä osakkaista, joille on annettu lainaa, on 

kuitenkin aina ilmoitettava tiedot henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja annetun 

lainan määrästä. Koska osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään yh-

tiön varoihin kuuluva rahalaina, tieto lainan määrästä verotusta varten saadaan parhaiten 

yhteisön veroilmoituslomakkeesta. Tämä edellyttää joskus osakaslainatiedon pitkää säi-

lytysaikaa verohallinnossa389. Yhtiön on ilmoitettava osakkaille annetut lainat sen suu-

ruisina kuin ne ovat yhtiön tilikauden päättyessä yhtiön veroilmoituslomakkeessa. Vä-

lillistä omistusta ei oteta huomioon.

Osinkojen vuosi-ilmoituslomakkeeseen390, jolla yhtiö ilmoittaa maksamansa osingot, on 

lisätty uudet rastitettavat kohdat osakkaalle annetun rahalainan ja osakkaan käytössä ole-

van asunnon ilmoittamista varten. Rasti tulee merkitä vuosi-ilmoitukseen, jos lainaa on 

388  Lomake VeroH 3018.
389  Hakola 2005, s. 4.
390  Lomake VeroH 7812.
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ollut osingon nostovuotta edeltävän tilikauden päättyessä.391 Kyseinen menetelmä ei ole 

erityisen luotetta va, sillä vuosi-ilmoituksen tekijän ei kovin tarkasti voida olettaa tietävän 

osakkaan ja hänen perheenjäsentensä aiempien vuosien mahdollisesta yhteisestä osake-

omistuksesta.

 

5.1.11  Ennakkoperintä

Veronalaisista tuloista toimitetaan ennakkoperintä joko ennakonpidätyksenä tai enna-

konkantona. Ennakonperintälain 2 §:n mukaan ensisijainen ennakkoperintämuoto on 

en nakonpidätys. Ennakonpidätyksen on velvollinen toimittamaan jokainen, joka maksaa 

toiselle suoritusta, ellei tulo ole verovapaa, ennakonkannon piirissä tai määrätty Vero-

hallituksen päätöksellä kokonaan ennakkoperinnän tai ennakonpidätyksen ulkopuolel-

le.392 Ennakkoperintälain 9 §:n mukaan suorituksen maksaja on velvollinen toimitta maan 

ennakonpidätyksen, ellei asiasta ennakkoperintälaissa toisin säädetä. Ennakkope rintälain 

6 §:n mukaan Verohallitus voi määrätä ennakonpidätyksen, ennakonkannon laskentape-

rusteet ja suorituksen maksajan ilmoittamisvelvollisuuden tarkemmasta sisäl löstä ja tavas-

ta. Verohallitus määrää myös palkkakirjanpidon ja muistiinpanovelvolli suuden sisällöstä 

siltä osin kuin niistä ei säädetä erikseen sekä ennakkokannon eräjaosta. Se voi muutoin 

kuin yksittäistapauksessa määrätä lisäksi ennakkoperinnän toimittami sen tavan, (jollei 

asiasta muuten säädetä), ennakonpidätysprosentin tai sen määräämisen tavan (jol lei siitä 

EPL 5 §:n mukaisesti säädetä asetuksella), määrätä ennakonpidätysvel vollisen (jos mak-

susta vastaa EPL 9 §:ssä tarkoitettu sijaismaksaja) sekä ennakkoperintä velvollisuuden 

rajoittamisesta ja siitä vapauttamisesta erityisistä syistä. Verohallituksen päätöksessä en-

nakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta on määrätty, ettei enna konpidätystä toimi-

teta TVL 53a §:ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta.393 

Verovelvollinen voi halutessaan suorittaa osakaslainastaan 28 prosentin veron lainan 

nostovuonna joko pyytämällä verotoimistoa määräämään ennakkoverot tai maksamalla 

391  Ks. Hakola 2005, s. 5. Rastit lisättiin Henkilöverotus 2005 -projektin toiveesta. Kyse on Verohallituksen  

monivuotisesta projektista, joka valmisteli ja edelleen hoitaa uutta menettelyä vuodelle 2006 koskien 

verovuoden 2005 verotusta. Osinkojen vuosi-ilmoituksella ilmoitettava rasti on vain impulssi asian tutki-

miseen.
392  Ks. Laitinen, s. 11:1.
393  Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 22.11.2004/1056, 

sen 1 §:n 1 momentin 19 kohta.
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veron oma-aloitteisesti ennakontäydennysmaksuna.394 Käytännössä verovelvolliset suo-

rittavat veron ennakontäydennysmaksuna tai vasta lopullisena verona verotuksen päätty-

misen jälkeen. Ennakontäydennysmaksu oli VML 44 §:n mukaan maksettava esimerkik-

si verovuoden 2005 osalta 31.1.2006 mennessä, jotta verovelvollinen välttyy kokonaan 

jäännösveron korolta. Jäännösveron korkoa ja ennakonpalautuksen palautuskorkoa las-

ketaan 1.2.2006 alkaen. Jäännösveron koron määrä voi alentaa maksamalla ennakon täy-

dennysmaksun 30.9.2006 mennessä. Ennakontäydennysmaksun tilisiirtokortilla on koh ta 

verovuodelle. Verovelvollinen voi siten maksaa veroa esimerkiksi verovuodelta 2005 ja 

verovuodelta 2006. Eri verovuosille tarkoitetut täydennysmaksut on maksettava kah della 

eri tilisiirtokortilla.

5.1.12.  Rahalainan verotus Ruotsissa

Ruotsissa rahalainan antamista rajoittaa ABL 21 luku. Rahalaina verotetaan tuloverotuk-

sessa kuitenkin vain, jos se on osakeyhtiölain vastainen. Lainanantorajoituksia perustel-

laan siten, että lainajärjestelyt voivat johtaa veroetuihin, jos lainan takaisinmaksu venyy 

liian pitkälle kauaksi tulevaisuuteen. Uuden ABL 21 luvun mukaan lainanantorajoitus-

ten tarkoitus on estää yhtiön taloudellisen tilanteen huonontuminen lainanannon takia. 

Osakeyhtiölain säännökset eivät riitä estämään laittoman lainan nostamista, joten osa-

keyhtiölain vastainen laina on tuloverolain mukaan veronalaista ansiotuloa. Tällaisen li-

säsanktion määräämisellä katsotaan lainanrajoituksista tulevan tehokkaampia.395

Uuden ABL 21 kap 1–7 § vastainen laina verotetaan IL 11 kap 45 §:n tai Il 15 kap 3 

§:n mukaan verovelvollisen ansiotulona, ellei löydy erityisiä syitä verottamatta jättämi-

seen.396 Jos laina annetaan yhtiölle, verotetaan sen osakkeenomistajaa. Erityisesti on 

huomattava, että velallisen vaihtuminen saattaa johtaa osakeyhtiölain vastai seen lainaan, 

joka on veronalaista ansiotuloa. Esimerkkinä tästä on oikeusasteen päätös, jossa henkilö 

sai perinnönjaossa lainan harvainyhtiöstä, jolloin hänen katsottiin saaneen osa keyhtiölain 

vastaisen lainan.397 

394  VeroH 5116, ennakontäydennysmaksun tilillepanokortti.
395  Ks. Rabe – Bojs 2005, s. 424.
396  IL 15 kap 3 § koskee nimenomaan elinkeinotuloa.
397  RÅ 1981 1:1.
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Osakeyhtiölain vastainen laina verotetaan, vaikka se olisi maksettu takaisin ennen lopul-

lisen verotuksen päätymistä. Vain erityisestä syystä verotuksen voi välttää. Verotuksesta 

voi ehkä välttyä, jos laina maksetaan takaisin ennen verovuoden loppua, jos tapahtuma ei 

ole toistuva. Siihen, ettei osakeyhtiölain vastaista lainaa verotettaisi ollenkaan, on suhtau-

duttava hyvin pidättyvästi. Osakeyhtiölain vastaisen vakuuden antaminen ei johda lain-

vastaisen vakuuden verottamiseen. Kaikki ABL 21 luvun vastaiset rahalainat verotetaan 

ansiotulona. Osakeyhtiölain vastaisten lainojen verokohtelu koskee kaikista osakeyhtiöis-

tä – ei vain harvainosakeyhtiöstä – saatuja lainoja.398

5.1.13.  Verosuunnittelusta

5.1.13.1. Verosuunnittelusta yleensä

Verotekijän merkitys taloudellisessa päätöksenteossa aiheuttaa verosuunnittelun tar-

peen. Verosuunnittelulla pyritään selvittämään eri toimintavaihtoehtoihin liittyvät vero-

seuraamukset ja huolehtimaan siitä, että ne otetaan huomioon arvioitaessa vaihtoehtojen 

edullisuutta verovelvollisen tavoitteiden pohjalta.399 Verosuunnittelu jaetaan usein stra-

tegiseen, taktiseen ja operatiiviseen tasoon. Strategisessa verosuunnittelussa on kyse pit-

kän aikavälin suunnittelusta; yritysmuodon valinnasta tai muutoksesta ja yritysrakennetta 

koskevista valinnoista tai yritysjärjestelyistä.400 Osakaslainakysymyksil lä ei strategisessa 

suunnittelussa ole kovinkaan suurta merkitystä, koska kyseessä ovat suuret periaatteelli-

set linjat ja kysymykset. 

Taktisen verosuunnittelun tehtävänä on osoittaa ne keinot, joiden avulla suunnittelukau-

den tavoitteet voidaan saavuttaa401. Tavoitteet liittyvät usein niihin toimenpiteisiin, 

jotka edellyttävät tiettyä kirjanpidon ja verotuksen tavoitetulosta402. Taktisia verosuun-

nittelutoimenpiteitä ovat esimerkiksi omistajan yksityistaloutta koskevat ratkaisut kuten 

omistajan työsuhde, palkanmaksu, pääomatulojen järjestäminen, osingonjakotavoitteet, 

398  Ks. Rabe – Bojs 2005, s. 424.
399  Ks. Tikka – Nykänen, s. 34:1
400  Ks. Leppiniemi 2005, s. 149.
401  Leppiniemi 2005, s. 149.
402  Leppiniemi 2005, s. 149.
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osakaslainat jne. Taktinen suunnittelu käsittää myös yrityksen rahoitusrakennetta koske-

van tavoitteen, tilikauden valinnan, tilikauden muuttamisen ja investointien ajoittami-

sen.403

Operatiivinen verosuunnittelu toteutetaan järjestämällä lainsäädäntö, oikeuskäytän tö ja 

sen seuranta niin, että yritys menettelee juoksevassa toiminnassaan ja tilinpäätös tä laa-

tiessaan oikein uusinta lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä noudattaen404. Järjestel mällinen 

seuranta antaa myös strategiselle ja taktiselle verosuunnittelulle tietoja ja im pulsseja. 

Operatiivisen suunnitteluun kuuluu huolehtia, että kaikissa toimenpiteissä me netellään 

oikein ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tilinpäätös- ja verotusta voitteet. Ope-

ratiivisessa verosuunnittelussa huolehditaan esimerkiksi menojen ja tulojen tosittami-

sesta, riittävien pöytäkirjojen ja dokumenttien laatimisesta, oikeista menettely tavoista 

(esimerkiksi matkakertomusten laatimisessa), investointiohjeiden antamisesta ja lopuk-

si valvonnasta.405 Osakaslainan nostamisesta on tehtävä asianmukainen dokumentti eli 

velkakirja takaisinmaksusuunnitelmineen ja selvitettävä tilinpäätösinfor maationa tase-

erittelyissä. Lainan nostamisesta ja sen takaisinlyhentämisestä on tehtävä asianmukaiset 

tositteet juoksevaan kirjanpitoon. Jos yrityksen organisaatiossa ymmärre tään ohjeet ja 

niiden tausta laajasti, riittävä dokumentointi tilinpäätöstä ja vero tusta varten syntyy au-

tomaattisesti406. 

Verosuunnittelu voidaan jakaa myös yritysrakenteen ja omistusrakenteen suunnitteluun, 

tilinpäätöksen suunnitteluun ja yrityksen ja sen omistajan välisten oikeustointen suunnit-

teluun. Osakaslainat liittyvät erityisesti voitonjaon nostamiseen yrityksestä. Tyypillisesti 

pienyrittäjän on verotuksellisesti kannattavaa jättää voittovaroja yritykseensä, ellei niitä  

voida nostaa riittävän edullisella voitonjakotavalla407. Yrittäjän ja erityisesti pienyrittäjän 

liikkumavaraa verorasituksen minimoinnissa kaventaa hänen tarpeensa rahoittaa elin-

kustannuksiaan. Osakeyhtiön voitonjaon suunnittelussa idealisoitu yrittäjä nostaa voiton 

yrityksestään mahdollisimman edullista voitonjakokeinoa soveltaen tai ottaa huo mioon 

voitonjaon kokonaisuuden ja hyödyntää jokaisen verovuoden sisältämän mah dollisuuden 

saada edullisesti verotettua tuloa yrityksestään (esimerkiksi verovapaata osinkoa) tai nos-

403  Ks. Leppiniemi 2005, s. 149-150.
404  Leppiniemi 2005, s. 150.
405  Ks. Leppiniemi 2005, s. 150.
406  Leppiniemi 2005, s. 150.
407  Tiitta – Sippel 2005, s. 414.
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taa kalliisti verotettua voittoa yrityksestään (esimerkiksi osakaslainaa) vain silloin, kun 

hän arvostaa nykyhetken kulutusmahdollisuuksia enemmän kuin korkeiden verokustan-

nuksien johdosta menetettäviä tulevaisuuden kulutusmahdollisuuksia.408

5.1.13.2.  Osakaslainat verosuunnittelussa

Ennen vuotta 1998 osakaslainoja käytettiin runsaasti osakkaan elantokustannusten katta-

miseen. Asiaan puututtiin säätämällä TVL 53a §, jonka tarkoituksena oli hil litä lainojen 

nostoja. Ennen osakaslainan korottomuus tai alikorkoisuus verotettiin vero velvollisella 

TVL 29 §:n mukaan peiteltynä osinkona. Käytännössä lainoja ei useinkaan maksettu nii-

den edullisuuden takia yhtiölle takaisin, jolloin lainamäärä saattoi nousta kohtuuttoman 

suureksi. Vuosien 1998–2004 välisenä aikana osakaslainan nostamista käytettiin osak-

kaan rahantarpeen tyydyttämiseen huomattavasti harvemmin, koska osa kaslaina verotet-

tiin TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona. Toisaalta omistajayrit täjällä oli mah-

dollisuus nostaa rahaa yhtiöstään pääomatuloveroprosentilla, mikä jois sain tilanteissa oli 

käyttökelpoinen tapa saada rahaa omaan käyttöön. Lainan takaisin maksun sai vähentää 

TVL 54c §:n mukaan pääomatuloistaan. Pääomatuloa olivat tuol loin osinkotulot yhtiö-

verohyvityksineen. Lainan nostajan lopullinen verokustannus riippuu siitä, maksetaanko 

osakaslaina takaisin yhtiölle.

Osakaslainoja nostetaan todennäköisesti entistä vähemmän vuoden 2005 verouudistuk-

sen jälkeen. Osakaslaina verotetaan edelleen pääomatulona TVL 53a §:n mukaan ja lai-

nan takaisinmaksu on TVL 54c §:n mukaan vähennettävissä pääomatuloista, mutta osin-

ko verojärjestelmän myötä osinkojen pääomatuloa listaamattomalla yhtiöllä ei juurikaan 

ole. Osakaslaina tulee esille verosuunnittelukysymyksenä, kun osakeyhtiön voittoa jae-

taan omistajayrittäjälle. Verotuksellisen edullisuuden tarkastelua varten voitonjakotavat 

voidaan karkeasti jakaa neljään erilaiseen ryhmään: osingot, palkka, vuokratu lot ja muut 

yhtiön maksamat pääomatulot ja osakaslainat. Osinko jaetaan verovuodesta 2005 alka-

en verovapaaseen osinkoon ja pääomatulo- ja ansiotulo-osinkoon. Palkanmak su saanee 

verouudistuksen jälkeen entistä suuremman roolin pienemmissä yhtiöissä.409 Palkkame-

408  Ks. Tiitta – Sippel 2005, s. 414–415.
409  Ks. Kukkonen 2004, s. 354.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 120

not ovat yhtiön vähennyskelpoinen meno. Osinkojen osittainen kahdenkertai nen verotus 

lisännee intressejä muuttaa yhtiön voitto muuksi pääomatuloksi kuin osin goksi. Esimer-

kiksi kiinteistöä ei sijoitetakaan yhtiöön tai se siirretään yhtiöltä omistajay rittäjän omis-

tukseen, jotta hän saisi pääomatulona verotettavaa vuokratuloa. Osakkaalle maksettu 

vuokra on yhtiölle myös vähennyskelpoinen meno. 

Viimeisenä voitonjakovaihtoehtona on osakaslainan nostaminen. Laina ei ole yhtiölle 

vähennyskelpoinen meno. Osakaslaina verotetaan yleensä saajansa pääomatulona TVL 

53a §:n mukaan. Verorasitus on siten 28 prosenttia. Osakaslainaa on mahdollista nostaa 

osakeyhtiöstä OYL 13 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan kaikkien osakkeenomistajien 

yksimielisellä päätöksellä vapaan oman pääoman puitteissa, josta yhtiö on jo maksanut 

veron. Kokonaisverorasitukseksi tulee näin ollen 46,7 prosenttia. Se on enemmän kuin 

veronalaisen pääomatulo-osingon verorasitus, mutta vähemmän kuin korkealla margi-

naaliveroasteella (esimerkiksi 50 prosentilla) verotettavan palkan tai ansiotulo-osingon 

verotus.410 Osakaslainajärjestelyä ei voida pitää pysyvänä vaihtoehtona osingon jakami-

selle, vaikka verokohtelu voikin olla siedettävä411.

Osakaslainan edullisuus ja käyttökelpoisuus voitonjakomuotona riippuu siitä, voidaanko 

osakaslainan lyhennykset vähentää osakkaan pääomatuloista seuraavan viiden vuoden 

aikana TVL 54c §:n mukaan. Osinkoverouudistuksessa verovelvollisen pääomatulo-osin-

got joko loppuvat kokonaan tai ainakin vähenevät huomattavasti. Tähän ongelma kohtaan 

lainsäätäjä on reagoinut antamalla oikeuden vähentää osakaslainan takaisin maksu siir-

tymäkaudella vuosina 2005–2009 alijäämähyvityksen kautta ansiotulosta me nevästä ve-

rosta ilman TVL 131 §:n mukaista alijäämähyvitykselle asetettua ylärajaa412. Koska osa-

kaslainailmiötä voidaan pitää verojärjestelmän ja osakeyhtiön suojankin kan nalta ongel-

mallisena, osakaslainojen takaisinmaksua ei katsottu olleen perusteltua jär jestää muulla 

tavoin.413

Uudessa osinkoverojärjestelmässä TVL 33b §:n mukaan listaamattoman yhtiön osingos-

ta 9 prosenttia verovelvollisen omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta on 

pää omatulo-osinkoa, joka on TVL 33b §:n mukaan 90 000 euroon saakka verovapaa-

410  Ks. Tiitta - Sippel 2005, s. 415.
411  Mattila 2005, s. 78.
412  Tiitta, - Sippel 2005, s. 416.
413  Ks. VaVM 12/2004, s. 14.
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ta osinkoa. Yli 90 000 euron pääomatulo-osingon osalta 70 prosenttia on veronalaista 

pää omatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Ansiotulo-osinkoa on yli 9 prosentin 

osin ko-osuus verovelvollisen omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ansiotu-

lo-osingosta 70 prosenttia on veronalaista osinkoa ja 30 prosenttia verovapaata osinkoa. 

Matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän tilinpäätöksen mukaisen tar-

kistetun nettovarallisuuden mukaan. Verouudistuksen jälkeenkin nettovarallisuuden kas-

vattamisella on tärkeä merkitys. Yhtiön kannattaa kasvattaa nettovarallisuuttaan miljoo-

naan euroon saakka. Omistajayrittäjän päämäärä on todennäköisesti jatkossa mitoittaa 

osingon määrä verovapaan pääomatulo-osingon puitteissa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

osinkoa jaetaan korkeintaan 9 prosenttia 1 000 000 euron matemaattisesta arvosta, kos ka 

se on verovapaata osinkoa 90 000 euroon saakka. 

Osakaslainan nostaminen vaikuttaa vähentävästi osakkaan osakkeiden matemaattiseen 

arvoon. Jos osingonsaaja on omistajayrittäjä414, hänen omistamiensa osakkeiden yhtei-

sestä matemaattisesta arvosta vähennetään TVL 33b §:n mukaiset oikaisuerät ennen 

lis taamattomasta yhtiöstä saadun osingon jakamista pääoma- ja ansiotulo-osingoksi. 

Oi kaisueriä ovat verouudistuksen jälkeen osakaslainat ja taseessa olevan asunnon arvo. 

Ko rollista osakkeiden hankintavelkaa ei enää verouudistuksen jälkeen vähennetä osakkei-

den arvosta eikä korkoa vähennetä jaettavasta osingosta. Matemaattisesta arvosta vähen-

nettävä osakaslainan määrä otetaan yhtiön edellisen verovuoden taseesta. Osakaslaina 

vähennetään osakkeiden arvosta silloinkin, kun laina on luettu verotuksessa osakkaan 

veronalaiseksi tuloksi. Laina vähennetään ensisijaisesti lainan ottajan osakkeiden arvos ta. 

Jos koko laina ei tule näin vähennetyksi, jäljelle jäävä osa vähennetään perheenjäsen ten 

omistamien osakkeiden arvosta osakeomistuksen suhteessa. Henkilöpiiri on saman lainen 

TVL 33b §:ssä ja TVL 53a §:ssä, ja molemmissa säännöksissä on ratkaisevaa, että osakas 

yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia osak keista tai 

heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakas-

lainan vähentämisessä otetaan kuitenkin huomioon vain välitön osakkeenomis tus, koska 

osingot maksetaan yhtiön osakkeita välittömästi omistavalle osakkaille. 

Osakaslainaa käytetään vuoden 2005 verouudistuksen jälkeen todennäköisesti vielä har-

vemmin omistajayrittäjän voitonjakomuotona kuin vuoden 1998 jälkeen, jolloin säädet tiin 

414  Omistajayrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka yksin tai yhdessä perheensä kanssa omistaa vähintään 10 

prosenttia osakkeista tai vastaavasta äänimäärästä, kun vähennetään osakaslaina matemaattisesta arvosta. 

Taseessa olevan asunnon arvoa vähennettäessä edellytyksenä on 50 prosentin omistusosuus.
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TVL 53a § ja TVL 54c §. Yrittäjä pyrkii kartuttamaan nettovarallisuutta ja nosta maan 

osinkoa verovapaan pääomatulo-osingon verran. Lisäksi yrittäjä nostanee koh tuullista 

palkkaa itselleen, jos verovapaata osinkoa tai pääomatulo-osinkoa ei ole nostet tavissa 

tarpeeksi tai ei ollenkaan. Kun otetaan huomioon yhtiö ja yrittäjän koko naisverorasitus, 

verotus on kohtuullisen palkan osalta kevyempää kuin osakaslainan nostamisesta aiheu-

tuva verotus. Palkan ja sen sivukulut saa vähentää yhtiön tuloksesta, jol loin se vähentää 

yhtiön verotettavaa tuloa. Lisäksi yrittäjä pyrkii saamaan yhtiöstään pääomatuloja esi-

merkiksi vuokraamalla kiinteistön yhtiölle saadakseen vuokratuloja tai lainaamalla yh-

tiölle rahaa saadakseen korkotuloja. Osakaslaina verotetaan saajansa pää omatulona pää-

omatuloveroprosentin verokannalla, joka on vuodesta 2005 lähtien 28 prosenttia. Lainaa 

ei voi vähentää yhtiön verotettavasta tulosta. Osakaslaina vähenne tään yhtiön nettova-

rallisuuden perusteella lasketusta osakkaan matemaattisesta arvosta, jolloin se vähentää 

verovapaan pääomatulo-osingon määrää. Osakaslainan verorasitus on siis noin 46,7 pro-

senttia. Osakaslainan takaisinmaksun vähennyskelpoisuus vaikuttaa lainan lopulliseen 

verorasitukseen. Siirtymäkautena vuosina 2005–2009 verovelvollinen voi vähentää lainan 

takaisinmaksun alijäämähyvityksenä ilman TVL 131 §:n enimmäis määriä. Osakaslainan 

takaisinmaksu on TVL 54c §:n mukaan vähennyskelpoinen, jos takaisinmaksu tapahtuu 

viiden vuoden kuluessa lainan nostamisesta. Jatkossa siirtymä kauden poistuminen vii-

den vuoden kuluttua vähentää jo nyt lainan nostamishalukuutta, koska siirtymäkauden 

jälkeen lainan takaisinmaksun voi vähentää pääomatuloista tai alijäämähyvityksenä TVL 

131 §:n enimmäismäärien puitteissa. Osakaslaina voikin jat kossa olla hyvin epäedullinen, 

jos osakaslainan nosto verotetaan pääomatulona ja takai sinmaksu vähennetään pääoma-

tuloista, joita ei enää ole, kun saatu osinko on verova paa415.

5.2.  Osakaslaina ja peitelty osinko

5.2.1.  Peitellyn osingon sääntelystä

Verotusmenettelylain 29 §:n mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista 

etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman 

perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. 

415  Juusela 2004, s.133.
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Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taik-

ka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta menevän ve-

ron välttämiseksi jaettuja varoja. Jos on ilmeistä, että yhtiö on jakanut peiteltyä osinkoa, 

on yhtiön verotuksessa meneteltävä niin kuin olisi käytetty käypää hintaa ja osakkaan 

veronalaiseksi tuloksi katsottava käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus. Jos varojen 

jakaminen on ilmeisesti tapahtunut osingosta menevän veron välttämiseksi, on jaetut va-

rat tältä osin katsottava osakkaan veronalaiseksi tuloksi. Peitellystä osingosta on TVL 33d 

§:n mukaan saajan ansiotuloa 70 prosenttia ja 30 prosenttia on verovapaata tuloa.416 

Jos osakaslaina verotetaan TVL 53a §:n nojalla saajansa pääomatulona, ei osakaslainan 

korottomuuteen tai alikorkoon sovelleta VML 29 §:n peiteltyä osinkoa koskevia sään-

nöksiä. Verotusmenettelylain 29 § säilynee tietyllä tavalla taustalla turvaten osaltaan sitä, 

että TVL 53a §:n nojalla verotetaan vain todellisia rahalainoja417. Tuloverolaki 53a § tuli 

voimaan 1998 ja sitä sovellettiin 3.4.1998 jälkeen nostettuihin osakaslainoihin. Sitä en-

nen osakaslainan korottomuus ja alikorkoisuus verotettiin VML 29 §:n nojalla peiteltynä 

osinkona. Periaatteessa lainan alikorkoisuutta olisi arvioitava käyvän korkota son pohjal-

ta418. Käytännössä Verohallituksen ohjeen mukaan kohtuullisena osakaslainan korkona 

on vuodesta 1999 alkaen pidetty valtionvarainministeriön vahvistamaa perus korkoa419. 

Osakaslainan maksamaton korko tai kohtuullisen ja käytetyn koron ero tus verotettiin sekä 

yhtiöllä että osakkaalla. Laskennallinen korko lisättiin osakkaan tu loon kuitenkin vain 

siltä osin kuin osakkaalla ei olisi ollut oikeutta vähentää korko omassa verotuksessaan.420 

Kuten aiemmin on jo todettu, osakaslainan verotta minen oli hyvin edullista ja sitä käy-

tettiin verosuunnittelumielessä voitonjakomuotona osakkaalle. Osakaslainat olivat hyvin 

yleisiä ja niiden lainamäärä yleensä vain kasvoi, harvemmin niitä maksettiin yhtiölle ta-

kaisin. Tämä johti TVL 53a §:n säätämiseen. Osa kaslainan koko pääoma voidaan joissain 

tapauksissa verottaa VML 29 §:n nojalla peiteltynä osinkona. Toisaalta, kun osakeyhtiö 

antaa osakkaalleen lainan, on lähtökohta na se, ettei lainan pääomaa voida pitää peiteltynä 

osinkona osakkaalle.421

416  TVL 33d §, 716/2004, 30.7.2004, tuli voimaan 15.8.2004 ja jota sovelletaan ensi kerran verovuodelta 2005 

toimitettavassa verotuksessa.
417  Penttilä 1998a, s. 348.
418  Tikka – Nykänen, s. 26:20.
419  Ks. edellä s. 110.
420  Ks. KHO 1978 B II 560. Ks. Tikka – Nykänen, s. 26:21.
421  Ks. Tikka – Nykänen, s. 26:19.
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Peitellyn osingon saajana voi olla yhtä hyvin oikeushenkilö kuin luonnollinenkin henki lö. 

Olennaista VML 29 §:n soveltamista ajatellen on, että yhtiöltä saatu etu perustuu omista-

juuteen422. Peitelty osinko on osakkuusaseman perusteella saatu rahanarvoinen etu. Sen 

tähden myös entisen osakkaan yhtiöstä saamaa etua voidaan edelleen käsitellä hänen 

peiteltynä osinkona.423 Peitellyn osingon saaja voi olla myös yhtiön osakkaan omainen. 

Laissa ei ole enää aikaisempaa vastaava esimerkkiluetteloa niistä omaistahois ta, jotka 

voivat olla peitellyn osingon saajina. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuis sa ei pi-

detty osakkaiden serkkua424 omaisena, kun taas veljen poikaa ja osakkaiden sisar ta425 pi-

dettiin. Ratkaisuista ei ole kuitenkaan aihetta tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaan 

kussakin tapauksessa on erikseen harkittava, selittyykö yhtiöstä saatu etu vastaanottajan 

läheisellä yhteydellä osakkaaseen426. 

Verohallituksen aikaisemmassa ohjekirjeessä peitellyn osingon verotus kohdistettiin 

osakkaaseen myös silloin, kun osakas oli alaikäinen ja yhtiötä tosiasiassa johtivat hänen 

vanhempansa.427 Verohallitus on tehnyt lisäyksen ohjekirjeeseensä todeten, että alaikäi-

nen lapsi on oikeustoimikelvoton eikä siten voi päättää osakeyhtiön taloudellisesta toi-

minnasta ja tehdä oikeustoimia, joten peiteltyä osinkoa ei lähtökohtaisesti voi muodostua 

alai käiselle osakkeenomistajalle. Kokonaisharkinnan perusteella on arvioitava, kenen 

toimi jan tulona tulo on verotettava tavanomaisesta poikkeavassa järjestelyssä ja minkä 

tulola jin mukaisena tulona yhtiöstä saadut edut tulisi verottaa. Verotusmenettelylain 29  

ja 28 §:n perusteella viimeisenä ratkaisuna voi olla myös muodollisen osakkeenomistajan 

sivuuttaminen. Varsinaiseksi osakkeenomistajaksi katsottaisiin tällöin tosiasiallinen yh-

tiön puolesta toiminut henkilö, yleensä lapsen vanhempi.428 

Peiteltyä osinkoa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että peitellystä osingosta 

verotettaisiin aina osakasta, vaikka saaja olisi omainen. Peitellyn osingon saaja voi olla 

myös osakkaan hallitsema henkilöyhtiö.429 Vaikka edun saava henkilöyhtiö ei ole osa-

keyhtiön osakas, voidaan peiteltyä osinkoa soveltaa osakkaaseen, joka on hallitsevassa 

asemassa edun saaneessa henkilöyhtiössä. Osakas saattaa myös kanavoida osakeyhtiön 

422  Kukkonen 2004, s. 304.
423  Perustuu KHO:n päätökseen 1985 B II 605. Lisäksi se on mainittu HE 26/1998, s. 9.
424  Ks. KHO 1967 II 581.
425  Ks. KHO 12.11.1986 T 4489 ja KHO 16.1.1992 T 125.
426  Tikka – Nykänen, s. 26:8.
427  Ks. Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2004, s. 1.
428  Ks. Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2006, s. 8.
429  Ks. HE 26/1998, s. 8.
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antaman edun sellaiselle toiselle osakeyhtiölle, jossa hän on itse osakkaana. Peitellyn 

osingon saajapiiri on huomattavasti laajempi kuin henkilöpiiri, jolla osakaslaina TVL 

53a §:n mukaan verotetaan pääomatulona. Toisaalta peitellyn osingon verotus kohdistuu 

aina osakeyhtiön osakkaaseen, vaikka edun saajana olisikin esimerkiksi osakkaan per-

heenjäsen. Osakaslainan saaja voi olla henkilö, joka ei ole osakkeenomistaja.

5.2.2.  Osakaslainan korko peiteltynä osinkona

Verohallituksen kannan mukaan osakaslainalle, joka verotetaan TVL 53a §:n mukaan 

saajansa pääomatulona, ei tarvitse maksaa korkoa.430 Osakaslainalle on maksettava kor-

koa VML 29 §:n peitellyn osingon seuraamusten välttämiseksi, jos kysymys on van hasta 

osakaslainasta. Tuloverolain 53 §:ää on sovellettu 3.4.1998 jälkeen otettuihin lai noihin. 

Ennen tuota päivää nostetut lainat eivät kuulu TVL 53 a §:n soveltamisaluee seen. Jos 

näille vanhoille lainoille ei ole maksettu korkoa tai se on alikorkoinen, sovelle taan VML 

29 §:n peitellyn osingon säännöksiä. 

Jos osakas on nostanut lainan 3.4.1998 jälkeen, muttei omista yksin eivätkä hänen per-

heenjäsenensä tai kaikki yhdessä omista vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai  

heillä ei ole vastaavaa osuutta yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, 

osakaslainalle on maksettava korkoa, jotta vältyttäisiin VML 29 §:n soveltamiselta. Jos 

osakeyhtiön osakkaan kanssa yhteistaloudessa elävä avopuoliso, joka ei ole TVL 7 §:ssä 

tarkoitettu puolisoon rinnastettava avopuoliso, saa osakeyhtiöstä rahalainan, tulovero lain 

53a §:ää ei voi soveltaa.431 Tällaiseen lainaan sovelletaan VML 29 §:ää.432 Omistus voi olla 

suoraa tai välillistä. Korkoa on myös maksettava, jos nostettu osakaslaina mak setaan ta-

kaisin saman verovuoden aikana. Tällöin lainansaajan verovuoden päättyessä ei ole TVL 

53a §:n mukaista verotettavaa osakaslainaa. Korkoa on siten perittävä niiltä kuukausilta, 

joiden aikana laina on ollut verovelvollisen käytössä. 

Jos yhtiön toiminta ei ole käynnistynyt ollenkaan, peitellyn osingon säännöstä ei sovelleta 

maksamattomaan osakepääomaan. Ratkaisussa KHO 10.2.1987 T 404 yhtiö, jonka pää-

toimiala oli kuljetusliikkeen harjoittaminen, merkittiin kaupparekisteriin ilmoituksin, että 

430  Ks. Verohallituksen tiedote 1999, s. 1.
431  Edellyttäen, että rahalaina ei ole annettu avopuolison, joka on osakkeenomistaja, käyttöön.
432  Ks. Penttilä 1998a, s. 345.
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yhtiön osakepääoma oli täysin maksettu. Yhtiö ei kuitenkaan ryhtynyt harjoittamaan kul-

jetusliikettä eikä muutakaan toimintaa, koska pääosakkaan nimissä olleita liikennelu pia 

ei saatu siirretyksi yhtiön nimiin. Pääosakkaan tuloon lisättiin jälkiverotuksin peitel tynä 

osingonjakona osakepääoman laskennallinen korko, jota esitetyn selvityksen mu kaan ei 

oltu maksettu yhtiölle.433 Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, ettei peitellyn osin-

gonjaon jälkiverotuksille mainituissa olosuhteissa ollut edellytyksiä. Osakkaan ja yhtiön 

välillä ei ollut tapahtunut rahaliikettä, näin ollen osakas ei ole voinut saada raha lainaa 

yhtiöltä. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on vuodelta 1987, mutta myös kään TVL 

53a §:ää ei voida soveltaa edellä mainitusta syystä.

Laskennallista korkoa ei veroteta peiteltynä osinkona, jos yhtiö ja osakas ovat liiketalou-

dellisessa suhteessa keskenään ja laina on annettu osakkaalle nimenomaan liiketaloudel-

lisesta syystä. Lainan korottomuus ei saa perustua osakkuussuhteeseen eivätkä sen eh-

dot saa olla ulkopuolisille annettuja ehtoja huomattavasti paremmat. Korkein hallinto-

oi keus on ottanut kantaa ennen TVL 53a §:n voimaantuloa VML 29 §:n soveltamiseen 

ta pauksessa, jossa oli kysymys osakkaan ja yhtiön välisestä liikesuhteesta. Ratkaisussa 

KHO 15.10.1973 T 4026 sahaliikettä harjoittava osakeyhtiö oli 8.11.1969 tehnyt neljän 

osakkaansa kanssa metsänhakkuusopimuksen näiden omistamilta tiloilta pystykauppana 

määrätyltä alueelta kiinteään markkamääräiseen hintaan ostettavista ja laadultaan määri-

tellyistä puista. Sopimuksen arvioitu kokonaishinta oli 440 000 markkaa, puutavaran lop-

pumittaus ja luovutus oli sovittu tapahtuvaksi viimeistään 30.12.1971. Ennakkoluet telon 

mukaan osakkaille maksetut ennakot olivat 31.12.1970 olleet 387 981,54 mark kaa. Kos-

ka yhtiön muissa vieraiden kanssa tehdyissä pystykaupoissa ennakkojen määrä oli ollut 

korkeintaan 50 prosenttia arvioidusta kauppahinnasta, yhtiön verovuoden 1970 tuloon 

lisättiin jälkiverotuksin tämän mukaisesti normaaleina pidettävien ennakkojen määrän 

ylittävälle osalle kahdeksan prosentin vuotuisen koron mukaan laskettu 13 438 markkaa 

peiteltynä osinkona. Tässä siis osakkaiden katsottiin osakkuusasemansa takia saaneen 

ennakkomaksuja ulkopuolisia huomattavasti paremmin ehdoin. 

Ratkaisussa KHO 11.8.1995 T 3012 katsottiin myös syntyneen peiteltyä osinkoa. Ta-

pauksessa kiinteistöosakeyhtiö oli ns. tonttiyhtiö, joka oli perustettu kiinteistöjen hank-

kimista ja omistamista varten. Yhtiö oli antanut rakennuttajatoimintaa harjoittaneel-

433  Ennen vuotta 1999 (26.6.1998/470) VML 29 §:ssä käytetään sanaparia peitelty osingonjako.
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le osakeyhtiöosakkaalleen käyttöön korvauksetta varojaan, jotka se oli saanut tonttien 

myynnistä. Kiinteistöosakeyhtiön nimissä ei ollut rakennuslupia, urakkasopimuksia eikä 

yhtiön oltu todettu tehneen rakennussuunnitelmia eikä alkaneen markkinoida. Kysy-

myksessä olevat varat katsottiin annetun osakkaalle käyttöön osakkuusasemasta johtuen 

korottomana, minkä vuoksi yhtiön tuloon oli lisättävä VerL 57 §.n perusteella peiteltynä 

osinkona varoille lasketut korot kohtuullisen määräisenä.434 Ratkaisussa KHO 17.5.1979 

T 2341 osakeyhtiön pääosakas oli vuokrannut yhtiölle toimitiloja ja suorittanut sille so-

pimuksen mukaan hallinto-, konttori-, postitus-, kirjanpito-, ruokailu- ja siivouspalvelu ja, 

joista pääosakas oli laskuttanut yhtiötä verovuoden päättyessä. Katsottiin, että yhtiöllä 

ollut koroton saaminen pääosakkaalta oli mainitun laskutuksen kohtuul lista ennakkoa 

vastaavalta määrältä sellainen edellä mainituista sopimussuhteista johtu va saaminen, 

jonka osalta yhtiötä ei VerL 57 §:n mukaan verotettu pääosakkaal ta perimättä jääneestä 

korosta. 

Liiketaloudelliseksi lainaksi katsottiin KHO 1981 B II 550 ratkaisussa myös ne lainat, 

jotka asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö antaa perustajaosakkaana olevalle rakennusliikkeel-

le. Asunto-osakeyhtiö ei ollut menetellyt VerL 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kun se luo-

vutti osakepääomastaan ennakkomaksuja korotta perustajaosakkaalleen rakennettavaksi 

suunnitellun asuinrakennuksen kustannuksiin edellyttäen, ettei asunto-osakeyhtiö tarvin-

nut mainittuja varoja verovuonna rakentamiseen.

Kun kysymyksessä on yhtiön ja osakkaan välinen liikesuhde, ei osakkuusaseman perus-

teella saatuun etuun voida lähtökohdin soveltaa TVL 53a §:ää. On kohtuutonta verottaa 

osakkaan saama laina esimerkiksi myyntisaaminen pääomatulona, kun se on todennä-

köisesti maksettu yhtiölle jo takaisin ennen kuin tällainen tilanne tulisi verotuksessa esil-

le. Käytännössä vain verotarkastuksessa voidaan puuttua saamisen lainanluontoi suuteen 

ja tarkastus kohdistuu yleensä viiteen meneillään olevaa verovuotta edeltävään vuoteen. 

Tällöin saamisen lainanluontoisuus ja sen takaisinmaksu on tarkastettavis sa. Verotuksen 

toimittajalla tulee olla melko vahva näyttö, että esimerkiksi myyntisaa minen muuttui-

si rahalainaksi. Liikesuhteeseen perustuvaa saamista tulee verottaa vain korottomuuden 

perusteella peiteltynä osinkona, jos saaminen katsotaan saadun osak kuussuhteen perus-

434  VML 29 § oli ennen vuotta 1996 VerL 57, verotuslain 57 §.
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teella. Periaatteessa tavanomaisen myyntisaamisen maksuajasta poik keavaa maksuaikaa 

tulisi arvioida ainakin kohtuullisen ajan VML 29 §:n ja sen mukai sen koronsuorittamis-

velvollisuuden valossa435. 

5.2.3.  Osakaslainan pääoma peiteltynä osinkona

Osakaslainan koko pääoma saatetaan verottaa VML 29 §:n mukaan lainansaajan ansio-

tulona. Ainakin seuraavissa tapauksissa on mahdollista, että koko osakaslainan pääoma 

katsotaan VML 29 §:n mukaiseksi peitellyksi osingoksi:

  – lainan takaisinmaksutarkoitus puuttuu

  – yhtiöllä on suuri kassatili

  – osakaslainan nostaminen on osakeyhtiölain vastaista.

Kun osakas tai tämän perheenjäsen saa osakeyhtiöstä TVL 53a §:ssä tarkoitetun rahalai-

nan, peruslähtökohta verotusta toimitettaessa on, että laina on tarkoitus maksaa takai-

sin436. Takaisinmaksutarkoituksen puuttuminen voi olla nähtävissä jo lainan nostohet-

kellä, mutta yleensä se kuitenkin havaitaan vasta myöhemmin. Jos osakas on jo lainan 

myöntämishetkellä maksukyvytön, lainan koko pääoma voidaan katsoa heti peitellyksi 

osingoksi, sillä takaisinmaksutarkoitusta ei ole voinut olla olemassa. Osakas on maksu-

kyvytön, jos hänet esimerkiksi ulosmittausyrityksessä todetaan varattomaksi.437 Myös 

yhtiön taloudellinen tilanne, osakkaan tulojen ja varojen vähäisyys ja lainan käyttäminen 

elantomenoihin osoittavat maksukyvyttömyyttä. Käytännössä verovelvolliselle on annet-

tu tilaisuus selvittää, miten hän aikoo lyhentää lainaa ja millä aikataululla. Ensimmäi senä 

vuonna voidaan yleensä pitää riittävänä takaisinmaksutarkoitusselvityksenä sitä, että yh-

tiö on kirjannut saamisen eikä velallinen kiistä maksuvelvollisuuttaan438.

Osakaslainan takaisinmaksutarkoituksen puuttumisen havaitseminen lainan nostamis-

vuoden jälkeen on helpompaa. Koska osakaslaina verotetaan TVL 53a §:n nojalla saa jansa 

pääomatulona ja lainan lyhennyksen voi vähentää TVL 54c §:n nojalla joko pää omatuloista 

435  Penttilä 1998a, s. 346.
436  Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2003, s. 5.
437  Ks. Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 625.
438  Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2003, s. 5.
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tai alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta, verovelvollinen pyrkii lyhentämään lainaa 

myös verotus syistä. Jos lainaa ei lyhennetä, on se jo ensimmäinen merkki siitä, ettei sitä 

kenties ollut tarkoituskaan maksaa takaisin. Takaisinmaksutarkoituksen voidaan katsoa 

jälkikäteen poistuneen, ellei velkakirjan ehtoja ole noudatettu, laina on otettu osakkaan 

elantomenoihin eikä hän nosta palkkaa yhtiöstä tai vakuuk sien puuttuminen johtuu 

osakkaan varattomuudesta. Useissa tapauksissa laina on myös osakeyhtiölain vastainen. 

Yhtiön kannalta tilanne on hankala, sillä sen pitäisi kirjanpidon varovai suusperiaatteen 

mukaan poistaa kirjanpidostaan saaminen osakkaalta kokonaan tai osit tain. Jos osakeyh-

tiö poistaa kirjanpidostaan arvottomana saamisen, joka muodostuu osakkaalle annetusta 

lainasta, kulukirjausta pidetään peiteltynä osinkona.439 Keskusvero lautakunnan ennak-

kotiedossa 1994/48 yhtiö oli antanut osakkaalleen lainan sijoitustoimintaa varten. Mikäli 

yhtiö katsoisi saatavan kokonaan tai osittain arvottomaksi ja tekisi kirjanpitoonsa lopul-

lista arvonalentamista vastaavan menetyksen kulukirjauksen, arvonalenemista ei voitaisi 

pitää EVL 7 §:n ja 17 §:n 2 kohdan mukaisena vähennyskelpoisena menona, sillä laina ei 

kuulunut yhtiön elinkeinotoimintaan. Kulukirjaus on tässä tapauksessa peiteltyä osinkoa. 

Yhtiö perusteli kirjausta sillä, että osakas oli todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 1991 T 433 osakaslainan koko pääoma kat-

sottiin peitellyksi osingoksi. Osakaslaina oli vuonna 1985 ollut n. 294 000 markkaa ja 

vapaa oma pääoma n. 53 000 markkaa. Osakaslainan määrä oli alunperin ollut 200 000 

markkaa, ja koroksi oli sovittu 14 prosenttia. Osakas ei ollut maksanut korkoa. Lasken-

nallinen 9 prosentin korkokannan mukainen korko oli lisätty yhtiön saamisiin osakkaalta. 

Osakas ei ollut antanut vakuutta. Asiakirjoista ei selvinnyt, oliko osakkaalla tarkoitus 

maksaa laina takaisin eikä asiassa oltu edes väitetty, että osakas puolisoineen kykenisi 

maksamaan lainan takaisin. Kun takaisinmaksutarkoituksen tode taan jälkikäteen poistu-

neen, pääoma luetaan sen vuoden peitellyksi osingoksi, jona takaisinmaksutarkoituksen 

raukeaminen todetaan. Jos osakaslainaa ei todellisuudessa ole tarkoitus maksaa takaisin 

ja kun yhtiö on jo luopunut lainan takaisinperinnästä, osakkaan on Verohallituksen käsi-

tyksen mukaan katsottava saaneen yhtiöstä VML 29 §:ssä tarkoitetun edun, joka verote-

taan TVL 110 §:n mukaisesti osakkaan sen verovuo den tulona, jona perinnästä luopumi-

nen on tapahtunut.440 Tuloverolain 110 §:n mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, 

jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilil le tai muutoin saatu vallintaan.

439  Ks. Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 626.
440  Ks. Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2003, s. 6.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 130

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2.10.1991 T 3440 osakeyhtiön pääosakkaal la 

oli ollut hallussaan varoja, jotka vuosittain olivat sisältyneet yhtiön taseeseen kassati lille 

kirjattuina varoina. Varat katsottiin verotuksessa osakkaalle annetuiksi osa kaslainoiksi. 

Ratkaisu on siis ajalta ennen TVL 53a §:n säätämistä. Olosuhteisiin nähden huomat-

tavan suuri kassatili saattaa viitata siihen, että yhtiön varat ovat olleet osakkaan yk-

sityiskäytössä441. Osakaslainaa koskeva sääntely on tarkoitettu sovellettavaksi lähtö-

kohtaisesti velaksiantoon perustuvaan saatavaan. Takaisinmaksutarkoitus ratkaisee yli-

suuren kassatilin verotuksen joko TVL 53a §:n mukaisena osakaslainana tai VML 29 

§:n mukaisena peiteltynä osinkona. Osakaslainana verotetaan järjestely, jos yhtiön varo ja 

on osakkaan käytössä ja varojen takaisinmaksusta on näyttöä. Jos varoja on osakkaan 

käytössä eikä selvitystä takaisinmaksutarkoituksesta ole, koko ylisuuri kassa verotetaan 

osakkaalla VML 29 §:n mukaan peiteltynä osinkona.442 Ylisuuri kassa ei tarkoita ab-

soluuttista markkamääräistä kassaa, vaan kysymys ylisuuresta kassasta ratkaistaan ta-

pauskohtaisesti yhtiön olosuhteiden perusteella443. 

Jos yhtiö oli antanut EOYL 12 luvun 7 §:n lainanantorajoitusten vastaisen lainan, yh tiöllä 

oli saamisoikeus osakkaalta ja se oli velvollinen perimään EOYL 12 luvun 8 § 3 mo-

mentin mukaan lainan takaisin osakkaalta. Ellei yhtiö ollut ryhtynyt perimään EOYL 12 

luvun 7 §:n vastaista lainaa takaisin tai lainan takaisinmaksutoimiin ei oltu ryhdytty us-

kottavalla tavalla hyväksyttävän takaisinmaksusuunnitelman mukaisesti en nen verotuk-

sen päättymistä, voitiin näissä tilanteissa puoltaa myös kantaa, että laina nantorajoituksen 

vastaisesti annettu koroton osakaslaina olisi luettava osakkaan verona laiseksi tuloksi 

VML 29 §:n nojalla444. Vaihtoehtona ei ollut, että vain osakeyhtiölain vastaisen osakas-

lainan korottomuusetu verotettaisiin peiteltynä osinkona, sillä TVL 53a §:n tarkoitus oli 

kiristää osakaslainojen verotusta.445 

Osakeyhtiölaissa ei ole enää erityissäännöksiä lähipiirilainasta. Osakaslainojen antami-

sessa sovelletaan OYL 13 luvun varojen jakoa koskevia säännöksiä. Verotusmenettely-

lain 29 § ei sovelleta pelkästään sen perusteeella, että osakaslaina on osakeyhtiölain vas-

tainen.446 Koska ei ole nimenomaista verottamiseen oikeuttavaa säännöstä, ja uudesta 

441  Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 626–627.
442  Ks. Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 627.
443  Henkilöverotuksen käsikirja 2006, s. 627.
444  Tikka – Nykänen, s. 26:20.
445  Ks. Penttilä 1998a, s. 348.
446  Ks. Penttilä 1998a, s. 341.
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osakeyhtiölaista puuttuu EOYL 12 luvun 8 § 3 momentin rahalainaa koskeva säännös, 

osakaslainan koko pääoma voidaan harvoin katsoa peitellyksi osingoksi sillä perus-

teella, ettei yhtiö ryhdy perimään osakeyhtiölain vastaista lainaa takaisin tai lainan ta-

kaisinmaksutoimiin ei ole ryhdytty uskottavalla tavalla hyväksyttävän takaisinmak-

susuunnitelman mukaisesti ennen verotuksen päättymistä. Yhtiön saamisoikeus ei sam-

mu, vaikka osakaslaina olisi osakeyhtiölain vastainen.447 Tässä korostuu, ettei verolakia 

ole tarkoitettu yhtiö oikeudellisten säännösten sanktionormeiksi, vaan veroseuraamusten 

tu lee määräytyä verolain säännösten perusteella.448 Toisaalta, kun osakeyhtiö antaa osak-

kaalleen lainan, on lähtökohtana se, ettei lainan pääomaa voida pitää peiteltynä osinkona 

osakkaalle.449 Näin ollen osakaslaina verotetaan verovelvollisen pääomatulona TVL 53a 

§:n mukaan eikä TVL 33d §:n mukaan ansiotulona.450 On kuitenkin otettava huomioon, 

että TVL 53a §:n veroseuraamuksia ei voi pienentää tai välttää nostamalla osakeyhtiölain 

vastainen laina yhtiöstä. Lain vastaisuus saattaa lisätä riskiä, että koko lai nan pääoma 

verotetaan VML 29 §:n nojalla peiteltynä osinkona.451 

Käytännössä voi esiintyä tilanne, jossa osakaslainaa nostettaessa laina on asianmukai-

sesti dokumentoitu, lainaa on lyhennetty velkakirjan mukaisesti ja vakuudet annettu, 

mutta jossain vaiheessa osakas on tullut maksukyvyttömäksi. Tällaisessa tilanteessa ei 

ole syytä pohtia peitellyn osingon säännöksen soveltamista. Osakkaalla on ollut takai-

sinmaksutarkoitus ja muutenkin on menetelty siten, että TVL 53a §:ää on voitu soveltaa. 

Osakas ei ole käyttänyt osakkuusasemaansa väärin nostaessaan lainaa. 

Jos osakaslaina on verotettu TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona, mutta lainan 

pääoma verotetaan myöhemmin VML 29 §:n nojalla peiteltynä osinkona, on aikaisem paa 

verotusta muutettava.452 Muutos tehdään seurannaismuutoksena VML 75 §:n nojal la. Sen 

mukaan, jos verotusta on muutettu toisen verovuoden tai toisen verovelvollisen verotuk-

447  Ks. Penttilä 1998a, s. 342.
448  Ks. Penttilä 1998a, s. 341. Ks. Myös KHO 1996 B 533, jossa peitellyn osingon säännöksiä ei sovellettu 

omien osakkeiden lunastustilanteessa pelkästään sillä perusteella, että lunastaminen tapahtui OYL:n 

säännösten vastaisesti.
449  Ks. Tikka – Nykänen, s. 26:19.
450  TVL 33d §:n mukaan VML 29 §:ssä tarkoitettu peitellystä osingosta verotetaan 70 prosenttia ansiotulona ja 

30 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkaan muusta tulotasosta riippuen 70 prosentin ansiotuloverotus 

saattaa olla alhaisempi kuin 28 prosentin pääomatuloverotus.
451  Ks. Penttilä 1998a, s. 348.
452  Ks. Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 2003, s. 6.
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seen vaikuttavalla tavalla, verovirasto muuttaa myös toisen verovuoden tai toi sen verovel-

vollisen verotusta muutosta vastaavasti. Verotusmenettelylain 78 §:n mu kaan seurannais-

muutos toteutetaan ja tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta noudattaen soveltuvin osin, 

mitä verotuksen oikaisusta VML 55 ja 56 §:ssä säädetään. Seurannais muutoksen tekemi-

selle ei ole määräaikaa ja muutos voidaan tehdä, vaikka verotuksen oikaisun edellytykset 

puuttuvat453. Muutokset voidaan siis tehdä, vaikka verotuksen oi kaisulle verovelvollisen 

vahingoksi säädetty viiden vuoden aika olisi kulunut umpeen. Seurannaismuutos voidaan 

tehdä, jos havaitaan, että tulo on verotettu vääränä vuonna tai väärän henkilön tulona.454 

Verovelvollista on kuultava, mikäli mahdollista, ennen seu rannaismuutoksen tekemistä. 

Jos koko osakaslainan pääoma verotetaan verovelvol lisella VML 29 §:n mukaan peitel-

tynä osinkona TVL 110 §:n mukaisesti sen toteamis vuonna ja osakaslaina on verotettu 

lainan nostovuonna TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona, pääomatulon vero-

tus poistetaan tekemällä seurannaismuutos lainan nos tovuoteen. Verovelvollinen saattaa 

muuttua, koska peitellystä osingosta verotetaan aina osakasta. Osakaslainan nostaja voi 

olla perheenjäsen, joka ei ole osakkeenomistaja.

5.2.4.  Peitelty osinko ja osakaslaina verouudistuksen näkökulmasta

Tuloverolain 53a §:n mukaan luonnolliselle henkilölle annettu rahalaina verotetaan saa-

jansa pääomatulona. Siihen kohdistuu siten 28 prosentin verorasitus. Tuloverolain 33d §:n 

mukaan VML 29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingosta on 70 prosenttia verovel vollisen 

ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Peitellyssä osingonjaossa ei ole kysymys 

yhtiön verotetun voiton jakamisesta, vaan osakkaan saamasta muusta tulosta. Peitellyn 

osingon käsite on otettu käyttöön nimenomaan sen vuoksi, ettei kahdenkertais ta osinko-

verotusta kierrettäisi muilla toimilla. Valtiovarainvaliokunta ei pitänyt perusteltuna sitä, 

että peiteltyä osinkoa verotettaisiin samoin kuin avointa osin koa. Peiteltyyn osinkoon 

liittyy usein kahdenkertainen verotus siten, että se vero tetaan sekä osakkaalla että yhti-

öllä. Muun muassa siksi valiokunta ehdotti, että pei tellystä osingosta 70 prosenttia olisi 

veronalaista ansiotuloa.455 

453 Merisalo – Pykönen 2006, s. 127.
454  Ks. Myrsky – Linnakangas 2004, s. 171.
455  Ks. VaVM 12/2004, s. 13.
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Ansiotuloverotus on progressiivista verotusta ja verorasitukseen vaikuttavat kaikki vero-

velvollisen ansiotulot. Pääomatulojen ja ansiotulojen verorasitusta on siten melko vai kea 

muiden ansiotulojen takia selvittää ja vertailla. Jos koko osakaslainan pääoma verotetaan 

peiteltynä osinkona ansiotulona eikä TVL 53a §:n mukaisena pääomatulona, on mah-

dollista, että peitellyn osingon verorasitus jää pienemmäksi, jos verovelvollisen muut 

ansiotulot ovat pienet. Nähtäväksi jää, miten verotuskäytäntö suhtautuu tilantee seen. 

Toisaalta käytännön verotustyössä ei veroteta tai tehdä päätöksiä sen mukaan, kumpi 

TVL 53a §:n vai VML 29 §:n mukainen verotus johtaa ankarampaan verotuk seen. Ve-

rotuspäätöksen oikeudellinen ja tosiasioihin perustuva tila ratkaisee päätöksen teossa. 

Todennäköisesti TVL 53a §:n etusijainen käyttö korostuu jatkossa edelleenkin VML 29 

§:ään nähden. Jos osakaslaina verotetaan VML 29 §:n nojalla, sen takaisin maksusta ei saa 

TVL 54c §:n mukaista vähennystä pääomatuloista.

Seuraavassa käsitellään kahta tilannetta, joissa ennen 2005 verouudistusta osakaslainan 

koko pääoma voitiin verottaa VML 29 §:n nojalla. Päädytäänkö jatkossa enem minkin 

TVL 53a §:n mukaiseen verotukseen? Tilanteet liittyvät osakaslainan takaisinmaksutar-

koituksen puuttumiseen. Ensimmäisessä tilanteessa takaisinmaksutar koituksen puuttu-

minen havaitaan lainaa nostettaessa ja toisessa vasta myö hemmin. Jos osakaslainan saaja 

on jo lainan nostohetkellä maksukyvytön (tämä on todettu esi merkiksi tuloksettomas-

sa ulosmittausyrityksessä), on ennen vuotta 2005 tapauk seen mahdollisesti sovellettu 

VML 29 §:ää. Käytännössä VML 29 §:n soveltaminen on ollut kuitenkin maltillista. Osa-

kaslaina verotetaan TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona. Lainansaaja ei toden-

näköisesti saa TVL 54c §:n mukaista tulonhankkimisvähennystä, koska takaisinmaksua 

varattomuuden takia ei todennäköisesti tapahdu.

Toinen tilanne on, että lainan takaisinmaksutarkoituksen puuttuminen havaitaan vasta 

myöhemmin. Osakaslaina on verotettu TVL 53a §:n mukaan saajansa pääomatulona. 

Takaisinmaksutarkoituksen katsotaan puuttuneen, jos lainaa ei ole lyhennetty, velkakir-

jan muitakaan ehtoja ei ole noudatettu, laina on otettu elantomenoihin, osakas ei nos-

ta palkkaa, vakuuksia ei ole ja laina on mahdollisesti osakeyhtiölain vastainen.456 Koko 

osa kaslaina voidaan verottaa VML 29 §:n nojalla saajansa peiteltynä osinkona, jolloin 

456 Puutteellinen dokumentointi saattaa indikoida sitä, ettei annettua velkaa olekaan tarkoitettu maksettavaksi 

takaisin, jolloin velan pääoma saatetaan verottaa VML 29 §:n nojalla peiteltynä osinkona. Ks. Immonen 

2000, s. 11.
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TVL 54c §:n mukaista lainan takaisinmaksuvähennystä ei voi saada. Peitellyn osingon 

vero tus kohdistetaan TVL 110 §:n mukaan siihen verovuoteen, jolloin takaisinmaksun 

puut tuminen on todettu.457 Aiemmin TVL 53a §:n mukaan verotettu osakaslaina poiste-

taan VML 75 §:n mukaisella seurannaismuutoksella. Osakeyhtiölaki on muuttunut siten, 

että erityisiä lähipiirilainasäännöksiä ei osakeyhtiölaissa ole. Koska EOYL 12 luvun 7 

§:n mukaista sääntelyä ei ole, on vaikeampi todeta, että osakaslaina on osakeyhtiölain 

vastai nen. Tosin tähänkään asti pelkkä osakaslainan osakeyhtiölain vastaisuus ei ole 

johtanut VML 29 §:n soveltamiseen. Myöskään tällaisessa tapauksessa osakas ei pysty-

ne lyhen tämään velkaansa yhtiölle, joten hän ei saa TVL 54c §:n mukaista vähennystä 

pääoma tuloistaan. Luultavasti jatkossa VML 29 §:ää ei sovelleta, vaikka hyvinkin sel-

västi lai nan takaisinmaksutarkoitus puuttuisi. Osakaslaina on verotettu TVL 53a §:n mu-

kaan, joka pitäisi poistaa ja sama laina verottaa takaisinmaksutarkoituksen puuttumisen 

ha vaitsemisvuonna. Kaiken lisäksi voi käydä niin, että peitellyn osingon verotus on vero-

velvolliselle edullisempaa. Kaiken kaikkiaan peitellyn osingon säännöksen soveltaminen 

TVL 53a §:n mukaisten osakaslainojen osalta tulee vähenemään.

5.3.  Osakaslaina ja veron kiertäminen

5.3.1.  Osakaslainan pääoman verotus VML 28 §:n mukaan

Pääsääntö on, että osakaslaina verotetaan TVL 53a §:n mukaan lainansaajan pää omatulona. 

Osakaslainoihin voidaan myös soveltaa VML 29 §:n peitellyn osingon sään nöksen lisäksi 

VML 28 §:n veron kiertämistä koskevaa säännöstä. Verotusmenettelylain 28 §:n 1 mo-

mentin mukaan ”jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellai nen oikeu-

dellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on ve rotusta 

toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeata muotoa”. Jos kauppa-

hinta, muu vastike tai suoritusaika on kauppa- tai muussa sopimuksessa määrätty taikka 

muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritet tavasta 

verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida. Jos on il meistä, 

457  Käteis- eli kassaperiaate merkitsee TVL 110 §:n mukaan tulopuolella sitä, että veronalainen tuloerä luetaan 

sen verovuoden tuloihin, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Ks. 

Andersson – Linnakangas 2006, s. 427.
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että verotusta toimitettaessa olisi meneteltävä edellä tarkoitetulla tavalla, on ve rotusta 

toimitettaessa huolellisesti tutkittava kaikki ne seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvos-

telemiseen sekä annettava verovelvolliselle tilaisuus esittää selvitys havai tuista seikoista. 

Verotusmenettelylain 28 §:n 1 momentti antaa veroviranomaisille oikeuden tulkita kier-

tämistoimia niiden todellisen sisällön mukaan. Toisaalta verolain kaikessa tulkinnassa 

on kuitenkin lähtökohta, että verovelvollisilla on oikeus järjestää taloudelliset toimensa 

verotuksellisesti halvimman rehellisen vaihtoehdon mukaan.458 Ryynänen kuvailee VML 

28 §:n 1 momentin soveltamisedellytyksiä toteamalla, että vale- ja peiteltyjen oikeustoi-

mien lisäksi säännöstä voidaan soveltaa sellaisiin tapauksiin, joissa epätavalliset toimen-

piteet johtavat huomattavaan veroetuun ja järjestely olisi ilmeisen tarkoitukseton ja si-

sällöllisesti ”tyhjä” ellei oteta lukuun tavoiteltua veroetua.459 Verotusmenettelylain 28 §:n 

soveltaminen osakaslainan verotuksessa tulee esille ainakin kahdessa tilanteessa, jos

 – osakaslaina annetaan välikäsien kautta osakkaalle tai

 – jos osakaslaina nostetaan ja maksetaan yhtiölle takaisin samana vuonna.

Tuloverolain 53a §:ää sovelletaan, jos verovelvollinen, hänen perheenjäsenensä tai he yh-

dessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä 

on vastaava osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Verotusmenettelylain 29 §:ää 

sovelletaan, jos osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusa seman 

perusteella osakaslainan, jos saaja ei omista edellä mainittua 10 prosenttia osak keista tai 

äänimäärästä. Jos yhtiö antaa rahalainan yhtiön ulkopuoliselle henkilölle, joka lainaa va-

rat edelleen osakkaalle, voidaan soveltaa VML 28 §:ää. Tällainen ulkopuoli nen henkilö 

voi olla ns. ei-verotuksellinen avopuoliso460, jos yhtiön osakas saa rahalainan käyttöönsä 

todellisuudessa. Tällöin ulkopuolista henkilöä ei voida verottaa suoraan TVL 53a §:n eikä 

VML 29 §:n nojalla, mutta jos lainavarat saa käyttöönsä kuitenkin edellä mainittujen 

säännösten mukainen saajataho, tilanne ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitus-

458  Ks. Andersson 1996, s. 41.
459  Ks. Ryynänen 2000, s. 115. 
460  TVL 7 §:n mukaan tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä sovelletaan myös avioliittomaisissa olosuh-

teissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneisiin henkilöihin, jotka ovat 

aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.
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ta, jolloin VML 28 § tulee sovellettavaksi.461 Rahalainan todellista saajaa verotetaan TVL 

53a §:n mukaan.

Myös niissä tapauksissa, joissa rahalainan saaja ei ole luonnollinen henkilö, voi olla syy-

tä tutkia lainan todellinen saaja. Tuloverolain 53a §:ää sovelletaan, jos rahalainan saaja 

on luonnollinen henkilö. Yhtiö voi antaa lainan toiselle osakeyhtiölle, henkilöyhtiölle tai 

kuolinpesälle. Näiden osakkaina on yleensä luon nollisia henkilöitä ja varat voidaan siirtää 

osakeyhtiön, henkilöyhtiön tai kuolinpesän osakkaalle tai yhtiömiehelle. Jos osakeyhtiön 

osakkeenomistaja, avoimen yhtiön yhtiö mies tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yh-

tiömiehenä oleva osakeyhtiön osakas saa lainan omaan käyttöönsä, verotetaan laina veron 

kiertämistä koskevan VML 28 §:n avulla lainansaajalla TVL 53a §:n mukaan, koska osa-

kaslainan saaja todellisuudessa on luonnollinen henkilö.462 Jos yhtiö myöntää osakaslai-

nan kuolinpesälle, mutta laina voidaan todeta menneen kuolinpesän osakkaan käyttöön, 

tilanteeseen voidaan puuttua VML 28 §:n veron kiertämistä koskevan säännöksen nojalla 

soveltaen TVL 53a §:ää. Laina verotetaan osakaslainan todellisella saajalla. Veron kiertä-

mistä koskeva VML 28 § voi tulla sovellettavaksi, jos TVL 53a § soveltaminen yritetään 

välttää hyödyntäen vä likäsisuhdetta siten, että osakaslainan nostaa verovelvollisen sijasta 

ulkopuolinen, joka lainaa edelleen varat osakkaalle. Ryynänen on todennut, että VML 28 

§:n tehtäväksi voi daan asettaa poikkeustilanteissa sen turvaaminen, että nimenomaan osa-

kasaseman perusteella yh tiöstä osakastaholle ulos otetut edut tulevat verotetuiksi, vaikka 

VML 29 §:n soveltami sedellytysten suhteen olisikin puutteita.463 Tällainen järjestely voi 

olla esimerkiksi sellai nen, että yhtiö tallentaa varat pankkiin, joka puolestaan lainaa ne 

osakkaalle. Koska osakaslainana voidaan pitää vain rahalainaa, verotusmenettelylain 28 

§ ei soveltuisi kuin poikkeustapauksissa tilanteeseen, jossa osakas nostaa pankista yhtiön 

takaaman lai nan tai yhtiö on luovuttanut vakuudeksi muita kuin rahavaroja.464

Tuloverolain 53a §:n mukaan luonnollisella henkilöllä verotetaan verovuonna saadusta 

rahalainasta verovuoden päättyessä yhtiölle maksamatta oleva määrä. Jos verovelvolli nen 

toistuvasti maksaa verovuonna nostamansa lainan takaisin vähän ennen vuoden vaihdetta 

yhtiölle ja nostaa uuden osakaslainan heti vuodenvaihteen jälkeen, voidaan ti lanteeseen 

soveltaa VML 28 §:ää. Tällöin voidaan sanoa olevan kysymys edestakaisista oikeustoi-

461  Ks. HE 28/1998, s. 11.
462  Tästä myös Penttilä 1998a, s. 344.
463  Ks. Ryynänen 2000, s. 123.
464  Ks. HE 28/1998, s. 11.
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mista.465 Menettely tehdään mitä todennäköisemmin veron kiertämisen tarkoi tuksessa, 

eikä verovelvollisella ole tarkoituskaan nostaa yhtiöltä lainaa, jonka hän todelli suudessa 

maksaisi takaisin yhtiölle. Menettelyn tosiasiallisena tarkoituksena lienee ve rohyödyn 

saaminen ilman aitoa takaisinmaksua. Kysymys voi tulla esille sekä pyrittäes sä välttä-

mään samana vuonna otetun osakaslainan lukeminen tuloksi että pyrittäessä saamaan 

verovähennys aikaisempana vuonna otetun lainan takaisimaksusta466. Verotuk sessa so-

velletaan VML 28 §:ää todennäköisesti siten, että verovuonna nostettu osakas laina vero-

tettaisiin verovelvollisen pääomatulona, lainan takaisinmaksua ei hyväksyttäi si pääoma-

tuloista tehtävänä vähennyksenä, mutta seuraavana vuonna nostettua lainaa ei verotettaisi 

TVL 53a §:n nojalla. 

Joskus on mahdollista, että osakaslainan lyhennyksellä kuitataan ensin pääomatulona ve-

rotettua osakaslainaa, jos vanhempiin lainoihin sovelletaan peitellyn osingon säännös tä. 

Tällaisesta tilanteesta voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun verovelvollinen il moittaa 

lyhentäneensä uutta osakaslainaa, mutta ei pysty uskottavasti selvittämään, milloin ai-

kaisempi laina on tarkoitus maksaa takaisin.467 Tällöin voidaan soveltaa VML 28 §:ää, 

lainan lyhennystä ei saa vähentää TVL 54c §:n mukaan tulonhankkimismenona pääoma-

tuloista.

5.3.2.  Osakeyhtiön tulon kohdistaminen osakkaalle

Osakeyhtiötä ei verotuksessa sivuuteta, se säilyy osakeyhtiönä, mutta sen tulot saatetaan 

verottaa osakkaalla VML 28 §:n nojalla. Verotuskäytäntö ja nimenomaan KHO:n ratkai-

sukäytäntö on viime vuosina muuttunut yhä enemmän siihen suuntaan, että verovelvolli-

nen valinnoillaan itse määrittää verotuksensa468. Verohallituksen ohjeen mukaan osa-

keyhtiön saaamaa tuloa verotetaan aina osakeyhtiön tulona. Poikkeuksellisesti osakeyh-

tiö voidaan kuitenkin verotuksessa sivuuttaa, jos sen kautta kanavoitu tulo katsotaan 

osakkaan tai muun henkilön palkkatuloksi tai siihen rinnastettavaksi henkilökohtaiseksi 

tuloksi.469 Osakkaan työn arvoon perustuvat tulot saatetaan kanavoida osakeyhtiölle, kos-

465  Ks. Immonen 1998, s. 11.
466  HE 28/1998, s. 11.
467  Ks. Verohallituksen yhtenäistämisohje 2005, s. 42.
468  Kukkonen 2004, s. 119.
469  Ks. Verohallituksen yhtenäistämisohjeet 2005, s. 39.
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ka sen verokanta alittaa usein ansiotuloihin kohdistuvan verorasitustason. Osakkaalle 

tulot aiotaan siirtää ehkä osakaslainan tai yhtiön myöhemmän luovutushinnan muodos-

sa.470 Myös VML 26 §:n mukainen luottamuksensuoja otettava huomioon osakeyhtiötä 

sivuutettaessa. Luottamuksensuoja merkitsee käytännössä sitä, että jos yhtiötä verote taan 

erillisenä jonakin vuonna tai ehkä mieluummin kahtena peräkkäisenä vuonna, yh tiötä 

tulisi verottaa omistajastaan irrallaan pysyvästi, mikäli olosuhteissa ei tapahdu oleellisia 

muutoksia.

Viime vuosina oikeuskäytännössä on osakeyhtiön tulo kohdistettu osakkaalle yleensä 

vain tapauksissa, joissa työ perustuu osakkaan omaan henkilökohtaiseen taitoon ja työ-

panokseen. Esimerkkeinä näistä ovat muusikot ja muut taiteilijat, konsultit, valmentajat 

jne. Toisaalta, jos esimerkiksi muusikko kohdistaa myös orkesterinsa tulot osakeyhtiöön 

ja maksaa orkesterin jäsenille palkkaa, ei osakeyhtiön tuloa veroteta osakkaalla. Tulove-

rolain 28 §:ää sovelletaan ns. pöytälaatikkoyhtiöön, jos sille kanavoidaan yhden henki lön 

saamat sivutulot eikä yhtiöllä ole omaa organisaatiota eikä henkilökuntaa. Tyy pillistä 

VML 28 §:n soveltamistapauksille on se, että yhtiön liikevaihto on pieni eikä toi mivalle 

johdolle makseta palkkaa, sillä hänellä on muita tuloja. Oikeuskäytäntö on moniselittei-

nen, mutta seuraavan tyyppisillä piirteillä voidaan luonnehtia VML 28 §:n soveltamis-

alaan kuuluvia osakeyhtiöitä:

– päätoimijalle/osakkaalle ei makseta työn arvoa vastaavaa palkkaa yhtiöstä

– usein sivutoimisuus

– osakaspiiri rajoittuu toimivaan osakkaaseen ja hänen perheenjäseniinsä

– ei ulkopuolisia palkattuja henkilöitä

– toiminnassa hyödynnetään hallitsevan osakkaan henkilökohtaista ammattitaitoa, 

toi mialana palvelut 

– yhtiön pääomatarve vähäinen

– toiminta suhteellisen pientä

– toimeksiantajia vähän ja erityisen raskauttavaa on, jos entinen työnantaja on ainoa 

toimeksiantaja

– ei omia toimitiloja.471

470  Tikka – Nykänen, s. 25:9.
471  Ks. Tikka – Nykänen, s. 25:11
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Jos osakeyhtiön tulo kohdistetaan osakkaalle, osakeyhtiötä ei veroteta samasta tulosta. 

Siten sekä tulot että menot siirretään osakkaan verotukseen. Yhtiön tulon kohdistami-

nen osakkaalle tarkoittaa sitä, että häntä verotetaan kuten yksityistä kirjanpitovelvollis-

ta. Kun osakeyhtiö sivuutetaan ja sen tulot ja menot verotetaan osakkaalla, on osakas 

vero subjekti. Tällöin ei voida soveltaa osingonjaon, peitellyn osingon, yhtiötä purettaessa 

syn tyneen jako-osuuden eikä osakaslainan verotusta koskevia säännöksiä, koska verosub-

jektius on siirtynyt osakkaalle.472 Jos osakeyhtiö on maksanut palkkaa osakkaalleen, 

palkka sivukuluineen lisätään verotettavaan tuloon, koska yksityisestä liikkeestä ei voi 

nostaa palkkaa itselleen. Jos osakkaan puolisolle on maksettu palkkaa, se muuttuu vä-

hennyskelvottomaksi menoksi, sillä TVL 16 §:n mukaan yksityinen elinkeinonharjoitta ja 

ei saa vähentää puolisonsa palkkaa.473

Osakaslainaa ei voi verottaa TVL 53a §:n mukaan verovelvollisella, koska verosubjek-

tius on siirtynyt osakkaalle.474 Jos lainaa on todellisuudessa nostettu, siviilioikeudellises ti 

se säilyy velkana yhtiölle ja velka on maksettava takaisinmaksusuunnitelman mukaan 

yhtiölle takaisin. Verovelvollinen ei kuitenkaan saa vähentää lyhennyksiä pääomatulois-

taan, koska lainaa ei ole voitu verottaa verovelvollisen pääomatulona TVL 53a §:n mu-

kaan. Käytännössä kysymys on yksityisotoista, jotka on merkitty tilikauden päättyessä 

osakaslainaksi. Verotusmenettelylain 26 §:n mukainen luottamuksensuoja merkitsee sitä, 

että osakeyhtiön sivuuttamisen täytyy tapahtua ensimmäisenä tai toisena tilikaute na osa-

keyhtiön toiminnan alettua. Uudella osa keyhtiöllä ei ole vapaata omaa pääomaa, jota se 

voisi jakaa osakaslainana osakkaalle. Kun osakeyhtiö sivuutetaan, tällainen velka yhtiölle 

voidaan katsoa yksityisotoksi varsinkin, jos lainaa ei ole dokumentoitu velaksi. Jos hen-

kilöyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, sillä voi olla jaettavaa vapaata omaa pääomaa. Täl-

löinkin voidaan yksityisotoista muodostu nut osakaslaina katsoa yksityisotoksi. Osakkaan 

myydessä osakeyhtiön osakkeita luo vutukseen sovelletaan tuloverolain luovutusvoiton 

säännöksiä. Siviilioikeudellisesti yh tiö siis säilyy osakeyhtiönä.

472  Ks. Kukkonen 2004, s. 126.
473  On muitakin osakkaan menoja, jotka osakeyhtiöllä ovat vähennyskelpoisia, mutta eivät ole vähennys-

kelpoisia, jos osakeyhtiön tulo verotetaan osakkaalla (esimerkiksi vakuutusmaksut).
474  Ks. Kukkonen 2004, s. 126.
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6.  Osakaslaina yritysmuodon muutostilanteissa 
 ja yhtiön toiminnan loppuessa

6.1  Osakaslaina muutettaessa liike tai ammatti osakeyhtiöksi

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi perustaa osakeyhtiön jatkamaan toimintaansa. Toi-

minta voidaan muuttaa suoraan osakeyhtiöksi, jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja mer-

kitsee perustamansa yhtiön kaikki osakkeet ja toiminnan kirjanpidollinen jatkuvuus 

säi lyy TVL 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muodonmuutos on toteutettava osakeyhtiölain 

mukaisena osakeyhtiön perustamisena nettoapporttina, jossa liikkeen- tai ammatinhar-

joittaja sijoittaa yksityisliikkeensä toiminnan varoineen ja velkoineen osakeyhtiöön.475 

Säännös lähtee siis jatkuvuusperiaatteesta, joka tarkoittaa sitä, että muodonmuutos voi-

daan tehdä ilman veroseuraamuksia, jos kirjanpitoarvot siirtyvät muuttumattomina.476 

Osakeyhtiö syntyy, kun se merkitään kaupparekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että liike- 

tai ammattitoiminnan tilikausi on päätettävä kaupparekisterimerkintään ja toimintaa jat-

kavan osakeyhtiön tilikausi alkaa kaupparekisterimerkinnästä. 

Kun yksityisliike muutetaan osakeyhtiöksi, yhtiö ja sen osakas voivat tehdä keskenään 

erilaisia oikeustoimia yhtiön perustamisesta alkaen. Tällaisia oikeustoimia on esimer-

kiksi kauppa-, vuokra-, lainananto- ja takaussopimuksia. Osakas voi nostaa esimerkiksi 

osakaslainaa osakeyhtiöstään. Yksityisliikkeestä verovelvollinen ei ole voinut nostaa lai-

naa, sillä kukaan ei voi olla velkaa itselleen. Osakeyhtiö on osakkaasta erillinen verovel-

vollinen. Liike- tai ammattitoiminta ei muodosta verovelvollisesta erillistä verosubjek-

tia. 

Käytännössä yhdenyhtiössä ensimmäisten tilikausien aikana verovelvollinen saattaa 

nostaa yksityisottoja kuten liike- tai ammattitoiminnan aikana. Muutettaessa yksityi-

nen toiminimi osakeyhtiöksi saattaa myös käydä niin, ettei verovelvollinen voi nostaa 

toi minimestään niin paljon yksityisottona kuin taseen mukaan olisi mahdollista, jolloin 

sii tä muodostuu osakeyhtiön vapaata omaa pääomaa. Sen jälkeen, kun osakeyhtiö on 

mer kitty kaupparekisteriin, osakas ei voi nostaa vapaata omaa pääomaa yksityisottona 

475  Ks. Järvenoja 2003, s. 374.
476  Ks. Andersson – Ikkala 2005, s. 528.
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ilman veroseuraamuksia. Yksityisotot eivät ole sallittu voitonjakomuoto osakeyhtiössä, 

mutta jos rahaa on näin otettu omaan käyttöön, käytännössä ne merkitään viimeistään 

tilinpää tösvaiheessa saamiseksi osakkaalta. Yhtiö tekee yleensä vuosi-ilmoituksen, jossa 

yksi tyisotot ilmoitetaan osakaslainoiksi.477 Näin yksityisottoina otetut rahanostot verote-

taan TVL 53a §:n mukaan osakkaan pääomatulona.478 Peiteltynä osinkona VML 29 §:n 

mu kaan voidaan verottaa yksityisotoista muodostuneen osakaslainan koko pääoma, jos 

to detaan esimerkiksi lainan takaisinmaksutarkoituksen puuttuvan. Tällöin laina muuttuu 

verovelvollisen ansiotuloksi, josta on TVL 33d §:n mukaan veronalaista ansiotuloa 70 

prosenttia ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Missään tapauksessa ei vain korkoetua ve-

roteta peiteltynä osinkona.

6.2.  Osakaslaina muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi

Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Ne voidaan muuttaa osakeyh tiöksi 

AKYL 8 §:n 3 momentin mukaisesti. Elinkeinoverolain 51c §:n mukaan yritys muodon 

muutoksissa noudatetaan, mitä TVL 24 ja 28 §:ssä on toimintamuodon muu toksista on 

säädetty.479

Yritysmuodon muutoksia koskevassa TVL 24 §:ssä lähdetään ns. jatkuvuusperiaattees-

ta. Se tarkoittaa, että avoin ja kommandiittiyhtiö samoin kuin liike tai ammatti voi daan 

muuttaa osakeyhtiöksi ilman veroseuraamuksia, jos kirjanpidollinen jatkuvuus säi lyy. Jos 

avoimesta tai kommandiittiyhtiöstä siirtyy koko tai lähes koko liikeomaisuus toimintaa 

jatkavalle yritykselle, sen identiteetti säilyy. Sen ei katsota säilyvän, jos uuden yrityksen 

ulkopuolelle jätetään niin paljon liikeomaisuutta, ettei liikekokonaisuutta voida enää kat-

soa siir tyvän. Näin ollen TVL 24 §:n jatkuvuusperiaate ei toteudu.

Osakeyhtiö syntyy kaupparekisterimerkinnällä. Yrityksen verotus tapahtuu muutosvuon-

na kahden eri yritysmuodon verotusperusteiden mukaan, sillä avoimen tai komman-

477  VeroH 7851 ja verovelvollinen toimittaa yleensä myös muut osakaslainoja koskevat lomakkeet VeroH 3018, 

VeroH 3052 ja VeroH 7812.
478  Verotus toimitetaan vuosi-ilmoituksen mukaan, ellei veroilmoituksen muista tiedoista ilmene esimerkiksi takai-

sin maksutarkoituksen puuttumista, jolloin asiaa tiedustellaan verovelvolliselta.
479  Elinkeinoverolain 51c §:ää uudistettaessa vuonna 1988 katsottiin, että yritysmuodon muutosta koskevat 

säännökset oli verotusasemaa koskevina sisällytettävä silloiseen tuloverolakiin, vaikka yleensä yritysmuodon 

muutokset tapahtuvat elinkeinoverolain piirissä. Ks. Andersson – Ikkala 2005, s. 528.
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diittiyhtiön tilikausi on lopetettava kaupparekisterimerkintään. Osakeyhtiön tilikausi 

al kaa kaupparekisterimerkinnästä. Kaupparekisterimerkinnän merkitykseen on otettu 

kan taa ratkaisussa KHO 1977 B II 514, jossa kommandiittiyhtiö oli tilikautensa 1.1.–

31.12.1973 aikana muutettu osakeyhtiöksi. Kaupparekisterimerkintä tapahtui 18.5.1973. 

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet olivat tehneet yhtiömuodon muuttamista koskevan pää-

töksen 1.12.1972 ja osakeyhtiön yhtiöjärjestys, jonka mukaan sen koko osakepääoma oli 

täysin maksettu, oli vahvistettu 20.12.1972. Osa osakepääomasta oli päättävässä ta seessa 

kirjattu saamiseksi osakkeenomistajilta, eikä yhtiö ollut perinyt saatavalleen korkoa. Vaik-

ka yhtiötä oli koko tilikaudelta verotettava osakeyhtiötä koskevien sään nösten mukaan, 

yhtiön tuloon ei voitu lisätä peiteltyä osinkoa koskevien säännösten mu kaisesti korkoa 

siltä ajalta, jolloin yhtiö ei ollut vielä merkitty osakeyhtiönä kauppare kisteriin. Kauppare-

kisterimerkintään saakka sovelletaan avoimesta ja kommandiittiyh tiöstä annettuja sään-

nöksiä esimerkiksi osakaslainojen suhteen. Tämä tarkoittaa, että merkintähetkeen saakka 

yhtiömiesten ei tarvitse maksaa osakaslainoilleen korkoa eikä niihin sovelleta TVL 53a 

§:n säännöstä, lainoille ei tarvitse asettaa vakuuksia sekä myös yksityi sotot henkilöyhtiös-

tä ovat siihen saakka mahdollisia. Osakeyhtiötä koskevat verosään nökset astuvat kuvaan 

vasta sinä päivänä, kun yhtiö merkitään osakeyhtiönä kauppare kisteriin480. Myöskään lai-

nan takaisinmaksuun, joka tapahtuu ennen kaupparekisterimer kintää, ei voida soveltaa 

TVL 54c §:ää. Se muodostaa valvontaongelman verotustyössä. Kun verovelvollinen tekee 

osakaslainan takaisinmaksun osalta vähennyksen pääomatu loistaan, on siis aina selitettä-

vä, onko laina verotettu TVL 53a §:n mukaan lainansaajan pääomatulona.

Yhtiömuodon muutostilanteessa avoimella tai kommandiittiyhtiöllä oma pääoma on joko 

positiivinen tai negatiivinen. Henkilöyhtiön aikana nostamatta jäänyt tai liikaa nos tettu 

vapaa oma pääoma on otettava huomioon yhtiömuodon muutostilanteesa. Useim miten 

osakeyhtiöksi muutettavalla avoimella tai kommandiittiyhtiöllä on positiivinen oma pää-

oma. Yrityksessä, jossa on kirjanpidollisesti positiivinen oma pääoma, yhtiö muodon 

muutoksen toteuttaminen on helppoa. Ongelmallista on lähinnä se, kuinka suu reksi 

osakepääoma olisi järkevä asettaa ja annetaanko henkilöyhtiön voittovaroja siirtyä osa-

keyhtiön vapaaksi omaksi pääomaksi.481 Yhtiömiehet nostavat yleensä henkilöyh tiöön 

kertyneet voittovarat yksityisottoina ja mahdollisesti lainaavat ne takaisin osa keyhtiölle 

likvidi tilanteen ylläpitämiseksi. Yksityisotto ja velaksianto voivat tapahtua myös ilman 

480  Siikarla 2001, s. 164.
481  Ks. Järvenoja 2003, s. 415.
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varojen fyysistä siirtämistä yhtiöstä yhtiömiehelle ja takaisin.482 Koska varo jen nostaja on 

vastuunalainen yhtiömies, velkasuhteen syntyminen ei edellytä, että varat siirrettäisiin 

ensin yhtiöstä yhtiömiehelle, joka lainaisi ne takaisin yhtiölle. Velkasuhde voidaan perus-

taa pelkällä kirjanpitokirjauksella.483 

Avoimella tai kommandiittiyhtiöllä voi yhtiömuodon muutostilanteessa oma pääoma 

olla negatiivinen. Henkilöyhtiön osakkaalla on mahdollisuus nostaa yrityksestään varoja 

enemmän kuin he ovat toimintaan aiemmin sijoittaneet tai yritys on tuottanut voittoa. 

Tällöin yritykseen syntyy negatiivinen oma pääoma, joka yleensä on katettava ottamalla 

yritykselle lainaa. Tällaista ehkä henkilökohtaiseen kulutukseen tehtyjen yksityisottojen 

katteeksi otettua lainaa ei voida pitää elinkeinotoimintaan kuuluvana velkana eikä sen kor-

koa elinkeinotoiminnasta johtuvana.484 Verotuskäytännössä ilmiöön alettiin 1980-luvulla 

kiinnittää huomiota. Vuoden 1993 alusta EVL 18 §:n 2 momenttiin otettiin negatiivista 

omaa pääomaa koskeva säännös. Sen mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä 

sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä tai ammatista taikka elinkeinoyh-

tymästä eri vuosina nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä ne gatiivista pääoman 

jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, jonka suuruus on Suomen Pankin peruskorko li-

sättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Negatiivinen jäännös lasketaan siten, että verovuoden 

taseen osoittamasta negatiivisesta oman pääoman määrästä vä hennetään syntyneet tappi-

ot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja ja siihen li sätään tehdyt arvonkorotuk-

set sekä kommandiittiyhtiöissä äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset. 

Vaikka avoimen tai kommandiittiyhtiön oma pääoma on taseessa positiivinen, vero-

tuksessa se voi muuttua negatiiviseksi, jos taseessa on useamman vuoden ollut muuttu-

maton suurehko tai koko ajan kasvanut saaminen osakkaalta eikä sille ole maksettu kor-

koa. Tällöin voidaan katsoa, ettei kyseessä ole lainasuhde henkilöyhtiön ja yhtiömiehen 

välillä, vaan yksityiskäyttöönotto, joka on kirjattu lainasuhteeksi, jotta yhtiön oma pää-

oma pysyisi positiivisena.485 Positiivinen oma pääoma saattaa muuttua verotuksessa ne-

gatiiviseksi myös, jos henkilöyhtiöllä on sen toimintaan nähden ylisuuri kassa. Tällöin 

on aihetta olettaa, että kassaan kirjatut varat ovat yhtiömiehen eivätkä yhtiön käy tössä. 

482  Ks. Järvenoja 2003, s. 415.
483  Varojen konkreettinen nostamatta jättäminen voi johtua esimerkiksi yhtiön likviditeettitilanteesta. Ks. Järven-

oja 2003, s. 422. 
484  Ks. Andersson – Ikkala 2005, s. 326.
485  Ks. Siikarla 2001, s. 177.
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Siten suoraan taseessa ei välttämättä pystytä näkemään, onko henkilöyhtiön oma pääoma 

verotuksessa negatiivinen.486 

Muutettaessa avoin tai kommandiittiyhtiö osakeyhtiöksi negatiivinen oma pääoma ai-

heuttaa ongelmia, mutta yhtiömuodon muutos voidaan kuitenkin tehdä. Avoimeen tai 

kommandiittiyhtiön voidaan tehdä lisäsijoitus, jotta oma pääoma saadaan positiiviseksi 

ennen yhtiömuodon muutosta. Yhtiömuodon muutos voidaan toteuttaa myös siten, että 

henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma siirretään osakeyhtiön negatiiviseksi omaksi 

pääomaksi tai negatiivinen oma pääoma kirjataan saatavaksi yhtiömieheltä. Lisäsijoitus-

ta henkilöyhtiöön ei kannata tehdä ottamalla henkilökohtainen laina, koska velan korot 

eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa siltä osin kuin sillä katetaan negatiivista omaa 

pääomaa. Siikarla katsoo, että jos osakkeenomistaja on ottanut henkilökohtaisen lainan 

ja kattanut sillä henkilöyhtiön negatiivisen oman pääoman ja sen jälkeen henkilöyhtiö on 

muutettu osakeyhtiöksi, on laina muuttunut osakeyhtiön osakkeiden hankkimisvelak si. 

Tällöin korot olisivat tulonhankkimisvelan korkoina vähennyskelpoisia osakkaan henkilö-

kohtaisessa verotuksessa. Siikarlan mukaan ne vähennettäisiin myös nettovaral lisuudesta 

ennen kuin osinkotulo jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuteen.487 

Tuloverolain 58 §:n mukaan korkojen vähennyskelpoisuus lähtee lainan käyttötarkoituk-

sesta, johon alkuperäinen laina on käytetty. Asunto- ja opintolainojen korot sekä tulon-

hankkimislainojen korot ovat vähennyskelpoisia. Tulonhankkimisvelan korkoina hyväk-

sytään verotuksessa osakkeiden hankkimiseen käytetyn velan korot. Jos yhtiömiehen 

henkilökohtainen laina sijoitetaan henkilöyhtiöön siksi, että sillä katetaan sen negatiivi-

nen oma pääoma, on lainan käyttötarkoitus henkilöyhtiöön sijoittaminen eikä osakeyh-

tiön osakkeiden hankkiminen. Yhtiömuodon muutos ei muuta velan käyttötarkoitusta, 

eikä velkaa voida pitää muodonmuutoksen jälkeen osakkeiden hankintavelkana tai tu-

lonhankkimisvelkana, vaikka osakasta ei pidettäisi TEL 2 §:n 7 momentin mukaan yh-

tiöön työsuhteessa olevana.488 Näin ollen negatiivisen oman pääoman kattamiseen käy-

tetyt henkilökohtaisen lainan korot eivät ole osakkaan vähennyskelpoisia korkoja TVL 

58 §:n nojalla. 

486  Ks. Siikarla 2001, s. 177.
487  Ks. Siikarla 2001, s. 181. Vuodesta 2005 lähtien tulonhankkimisvelan korkoja ei vähennetä matemaattisesta 

arvosta osinkotuloa jaettaessa pääoma- ja ansiotulo-osuuteen.
488  Järvenoja 2003, s. 416. TEL 2 §:n 7 momenttia vastaa nyt TEL 1 §:n 1 momentin d-kohta. 1.1.2007 alkaen 

TEL 7 §.
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Avoimen tai kommandiittiyhtiön negatiivinen oma pääoma voidaan muuttaa osakeyh tiön 

negatiiviseksi omaksi pääomaksi, jos muotoaan muuttavan yhtiön todelliset netto varat 

kattavat vähintään osakeyhtiön osakepääoman ja sille siirtyvät velat. Osakeyhtiö lain sel-

vitystilasäännösten soveltuminen voidaan estää osakeyhtiölain mukaisella las kelmalla, 

jossa taseen ulkopuolisella erällä osoitetaan oman pääoma riittävyys.489 Tällai nen yhtiö ei 

voi jakaa osinkoa ennen kuin oman pääoman negatiivisuus on katettu osa keyhtiöaikana 

kertyneillä verotetuilla voittovaroilla.

Jos yhtiön todelliset nettovarat eivät riitä negatiivisen oman pääoman kattamiseen, voi-

taneen se kirjata yhtiömiehen velaksi henkilöyhtiölle eli yhtiön saatavaksi yhtiömieheltä. 

Siikarla esittää, että kun negatiivinen oma pääoma muutetaan saatavaksi yhtiömieheltä,  

yhtiön rahoitusomaisuus lisääntyy entistä negatiivista pääomaa vastaavalla määrällä, jon-

ka jälkeen yhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Tällä tavalla meneteltynä saatava on syn-

tynyt avoimen tai kommandiittiyhtiön aikana ja yhtiömuodon muutoksessa saatava yhtiö-

mieheltä on siirtynyt osakeyhtiön saatavaksi. Näin ollen kysymyksessä ei ole osa keyhtiön 

antama laina eikä sitä voida katsoa annetun osakeyhtiölain vastaisesti.490 Osa keyhtiöllä ei 

ole ollut näin meneteltynä voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiömiehen on kui tenkin makset-

tava osakaslainalleen korkoa tai sen voi lisätä saatavan lisäykseksi. Jos korkoa ei makseta 

tai se on alikorkoinen, sovelletaan VML 29 §:n peitellyn osingon säännöstä. Yhtiömiehen 

tulee maksaa korkoa osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitse mispäivästä lähtien. Tällais-

ta osakaslainaa ei voida verottaa TVL 53a §:n mukaan saa jansa pääomatulona, se on 

takaisin maksettava saatava, mutta sitä ei alunperin ole saatu osakeyhtiöltä. Osakas ei 

saa vähentää lainan lyhennyksiä TVL 54c §:n nojalla pääoma tuloistaan, sillä lainaa ei ole 

verotettu TVL 53a §:n mukaisesti pääomatulona.

Koski ja Sillanpää katsovat, että yhtiömuodon muutoksen tapahduttua osakeyhtiöllä ei 

saa olla lainasaamisia osakkeenomistajiksi muuttuneilta yhtiömiehiltä, jos avoimen tai 

kommandiittiyhtiön oma pääoma on viimeisessä taseessa ollut negatiivinen. Sen vuoksi 

rajoituksenalaiset saamiset on yhtiömuodon muutoksen yhteydessä maksettava yhtiölle 

tai sen on ennen yhtiömuodon muutoksesta päättämistä poistettava varallisuudensiirtoi-

na yhtiöstä. Negatiivisen oman pääoman muuttaminen ja kirjaaminen yhtiömuotoa muu-

489  Näin Järvenoja 2003, s. 420. Yhtiö oli asetettava selvitystilaan EOYL 13 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan 

jollei esitetty yhtiön tilintarkastajien tasetta, jonka mukaan yhtiön oma pääoma oli vähintään puolet 

osakepääomasta.
490  Ks. Siikarla 2001, s. 182.
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tettaessa lainasaamiseksi osakkeenomistajalta ei ole yhtiöoikeudellisesti eikä kirjanpi-

dollisesti oikein.491 Myös Järvenoja esittää, että tämän ratkaisumallin suhteen on esitetty 

epäilyjä siitä, onko se yhtiöoikeudellisesti tai kirjanpidollisesti sallittua.492 Järveno jan 

mukaan lainasaaminen oli EOYL 12 luvun 7 §:n vastainen, koska osakeyhtiöllä ei ollut 

vapaata omaa pääomaa, jonka puitteissa osakaslainaa olisi voinut antaa. Edelleen tällai nen 

lainasaaminen on osakeyhtiölain vastainen, koska osakaslainojen antamiseen sovel letaan 

OYL 13 luvun 6 §:n 4 momenttia, jonka mukaan nimenomaan vapaata omaa pää omaa 

voidaan jakaa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Rahalainaus osakeyh tiölain 

vastaisesti on myös osakeyhtiörikkomuksena rangaistava teko.493 

Yhtiömuodon muutosilmoitukseen on liitettävä mm. riippumattomana asiantuntijana 

toimivan KHT- tai HTM-tilintarkastajan lausunto siitä, että yhtiön varat riittävät velan 

ja osakepääoman katteeksi, sekä apporttisijoituksesta annettavaa lausuntoa vastaava sel-

vitys yhtiölle tulevasta omaisuudesta ja sen arvioinnissa käytettävistä menetelmistä. Lau-

suntoaan varten tilintarkastajan on tarkastettava avoin tai kommandiittiyhtiö, sen varat, 

velat, kirjanpito ja asiakirjat. Positiivinen lausunto voidaan antaa myös siinä ta pauksessa, 

jossa avoimen tai kommandiittiyhtiön oma pääoma on taseteknisesti negatii vinen, jos 

yhtiön varat vastaavat velkoja ja osakepääomaa kuten laki edellyttää.494 Mikäli negatii-

vinen oma pääoma oli kirjattu saatavaksi yhtiömieheltä ja yhtiö on sen jälkeen muutettu 

osakeyhtiöksi, monet tilintarkastajat kieltäytyivät antamasta yhtiömuodon muutoksessa 

tarvittavaa lausuntoa sillä perusteella, että kyseessä oli EOYL 12 luvun 7 §:n vastainen 

laina.495

Jos negatiivinen oma pääoma on kirjattu avointa tai kommandiittiyhtiötä muutettaessa 

osakeyhtiöksi saatavaksi yhtiömieheltä ja osakeyhtiö luopuu saatavastaan, koko saatava 

verotetaan VML 29 §:n nojalla peiteltynä osinkona KHO:n ratkaisun 28.6.1993 T 2502 

mukaan.496 Jos tällainen lainasaaminen palautetaan omaan pääomaan osakeyhtiöksi muut-

tamisen jälkeen antamalla se anteeksi, katsotaan saamisen arvo osakkaan verona laiseksi 

tuloksi peiteltynä osinkona VML 29 §:n mukaan siinäkin tapauksessa, että osa kas on va-

491  Ks. Koski - Sillanpää, s. 16:8.
492  Ks. Järvenoja 2003, s. 419.
493  Ks. Järvenoja 2003, s. 419.
494  Ks. Tikka - Nykänen, s. 16:7.
495  Ks. Siikarla 2001, s. 182.
496  Ks. KHO 28.6.1993 T 2502, julkaisematon.
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raton. Tällöin hän ei kykenisi maksamaan yhtiön taseessa olevaa velkaa takai sin, jolloin 

saaminen olisi yhtiölle arvoton.497 

Keskusverolautakunta on ainakin kahdessa ennakkoratkaisussaan ottanut kantaa siihen, 

että yhtiö on katsonut saamisen osakkaalta arvottomaksi. Ratkaisussa KVL 48/1994 osa-

keyhtiö, joka harjoitti betonin ja betonituotteiden valmistusta ja myyntiä, oli antanut toimi-

tusjohtajana toimineelle osakkaalleen lainan sijoitustoimintaa varten. Lainaa annet taessa 

ei ollut noudatettu EOYL 12 luvun 7 §:n säännöksiä. Osakas oli ulosottoselvityk sessä 

todettu varattomaksi. Jos osakeyhtiö katsoisi saatavan kokonaan tai osittain ar vottomaksi 

ja tekisi kirjanpitoonsa lopullista arvonalenemista vastaavan menetyksen ku lukirjauksen,  

sitä ei voi taisi pitää EVL 7 §:n ja 17 §:n 2 kohdan mukaisena vähennyskelpoisena menona, 

sillä laina ei kuulunut yhtiön elinkeinotoimintaan. Koska osakeyhtiön antama etuus ei 

ollut vastiketta toimitusjohtajan työpanoksesta yhtiössä, menetyksen kulukirjauksessa ei 

ollut kyse ennakkoperintälain tarkoittamasta palkan maksusta. Koska osakeyhtiön antama 

etuus oli osakkaalle tullut suoritus, jota ei oltu kä sitelty palkkana yhtiön kirjanpidossa, 

menetyksen kulukirjausta oli pidettävä silloisen VerL 57 §:n mukaisena peiteltynä osin-

gonjakona. Tapauksessa KVL 38/1993 (julkaisematon) komman diittiyhtiö oli muutettu 

osakeyhtiöksi, kommandiittiyhtiön oma pääoma oli yksityisotto jen johdosta negatiivinen. 

Negatiivinen oma pääoma oli merkitty yhtiömuodon muutok sessa lainasaamiseksi vas-

tuunalaiselta yhtiömieheltä. Yhtiö oli perinyt saatavalle kor koa, joka oli lisätty saatavan 

määrään. Keskusverolautakunnan ratkaisun mukaan kyseessä on peitellyksi osingonja-

oksi katsottava etuuden antaminen osakkaalle, jos saatava poistetaan kirjaamalla se oman 

pääoman vähennykseksi. 

Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän mukaan osinkotuloverojärjestelmän uudistuksen 

seurauksena osakeyhtiöiden asema perheyritysmuotona suhteessa henkilöyhtiöön heik-

kenee.498 Tarve yhtiömuodon muuttamiseen osakeyhtiöstä henkilöyhtiöksi tulee työryh-

män mielestä lisääntymään. Työryhmä ehdotti, että verolainsäädäntöön sisällytettäisiin 

säännökset osakeyhtiön muuttamisesta henkilöyhtiöksi. Jos osakeyhtiö puretaan ja sen 

osakkaat sijoittavat jako-osana saamansa varat samoista arvoista osakeyhtiön toimintaa 

jatkavaan henkilöyhtiöön, osakeyhtiön ei katsottaisi purkautuvan. Järjestelyä ei pidettäi-

si osakkaan verotuksessa luovutuksena ja osakkaan katsottaisiin hankkineen henkilöyh-

497  Ks. Siikarla 2001, s. 183.
498  Ks. VM työryhmämuistio 12/2002, s. 169.
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tiön osuudet osakeyhtiön osakkeiden hankinta-ajankohtana ja osakeyhtiön osakkeiden 

hankintamenoista. Osakkaan osinkotuloksi luettaisiin omistusosuutta vastaavalta osalta 

yhtiöön kertyneet jakamattomat voittovarat.499 Tuloverotuksen työryhmän muistiossa ei 

otettu kantaa muihin tuloverotukseen liittyviin ongelmiin, jotka voivat liittyä osakeyh-

tiön muuttamiseen henkilöyhtiöksi500. Eräs tällainen on TVL 53a §:n mukainen osakas-

laina, joka on verotettu osakkaan pääomatulona501. Työryhmän ehdotukset eivät toteutu-

neet vuoden 2005 verouudistuksessa. Hallituksen esitykseen uudeksi osakeyhtiölainsää-

dännöksi sisältyi täysin uudet säännösehdotukset yksityisen osakeyhtiön muuttamisesta 

henkilöyhtiöksi sekä osakeyhtiön toiminnan jatkamisesta elinkeinoharjoittajana, jotka 

hyväksyttiin uudessa osakeyhtiölaissa.502 Osakeyhtiölain 19 luvun 4 §:n 2 momentin 

mu kaan yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voidaan 

muut taa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi siten, että osakeyhtiön osakkeen -

omistajista tulee avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Osakeyhtiölain 19 luvun 

4 §:n 3 momentin mukaan yksityisen osakeyhtiön ainoa osakkeenomistaja, joka on Euroo-

pan talousalueella asuva luonnollinen henkilö, voi jatkaa osakeyhtiön toimintaa yksityi-

senä elinkeinonharjoittajana.

6.3.  Osakaslaina osakeyhtiön toiminnan lakkaamistilanteissa

Osakeyhtiön toiminta voi päättyä yhtiön liike- ym. toimintojen tosiasialliseen lopettami-

seen. Yhtiön toiminnan lopulliseen päättymiseen voivat johtaa myös sulautuminen toi seen 

yhtiöön, jakautuminen, toiminnan oma-aloitteinen lopettaminen, viranomaisen oma-aloit-

teinen poistaminen rekisteristä, selvitystila tai konkurssi. Elinkeinoverolain 52a §:n mu-

kaan sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan menettelyä, jossa yksi tai useampi sulautuva 

osakeyhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä ja siirtää kaikki varansa ja velkansa toiselle 

vastaanottavalle yhtiölle. Sulautuvan osakeyhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena 

omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa vastaanottavan yh tiön liikkeeseen laske-

mia uusia osakkeita. Elinkeinoverolain 52c §:n mukaan jakautuva osakeyhtiö purkautuu 

ilman selvitysmenettelyä siten, että sen varat ja velat siirtyvät kah delle tai useammalle 

osakeyhtiölle. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat osuuk siensa mukaisessa suh-

499  Ks. VM 12/2002, s. 170.
500  Järvenoja 2003, s. 437.
501  Järvenoja 2003, s. 437.
502  Ks. HE 109/2005, s. 214.
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teessa vastikkeena kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen las kemia uusia osakkeita. 

Sulautuminen ja jakautuminen eivät aiheuta verotuksessa osa kaslainakysymyksiä. Yhtiö, 

jolta osakas on osakaslainan alunperin saanut, saattaa muut tua. Jos laina on verotettu 

TVL 53a §.n mukaan, lainan takaisinmaksut ovat vähennys kelpoisia TVL 54c §:n mu-

kaan, vaikka yhtiö muuttunut.

Osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa siten, ettei yhtiötä poisteta kaupparekisteristä. Yh-

tiön osakkeet säilyvät ja yhtiö voi aloittaa toimintansa uudelleen milloin tahansa. Usein 

on kyse liiketoiminnan väliaikaisesta lopettamisesta tai tapa välttää yhtiön selvitystilaan 

asettaminen.503 Jos osakeyhtiö lopettaa toimintansa kaupparekisteristä poistumatta, yh-

tiön rahoitusomaisuuden katsotaan oikeuskäytännön perusteella jäävän osakkaan käyt-

töön. Ratkaisussa KHO 1978 B II 604 yhtiöllä ei ollut osakkaalta muuta saatavaa kuin  

koroton saatava, joka vastasi osakeyhtiön osakepääomaa. Koska yhtiö oli jättänyt peri-

mättä saatavasta korkoa, oli korottomuus verotettava peitellyn osingon säännösten mu-

kaan. Päätös on verovuodelta 1975, jolloin osakaslainan verottamista kos keva TVL 53a § 

ei ollut vielä voimassa. Voidaan kuitenkin katsoa, että vaikka päätös olisi tehty TVL 53a 

§:n voimassa ollessa, korottomuus verotettaisiin VML 29 §:n mukaan peitelty nä osinko-

na. Tuloverolain TVL 53a §:n ei voida soveltaa, koska kysymyksessä ei ole to siasiallinen 

rahalaina eikä takaisinmaksutarkoitustakaan ole olemassa. Toisaalta tapauk sessa KHO 

1998:71 yhtiö oli ollut yli kymmenen vuotta toimimattomana, joten sen varat voi tiin jakaa 

osakkaalle ilman peitellyn osingon seuraamuksia. Yhtiö oli velaton ja ainoat varat olivat 

rahat yhtiön pankkitilillä, jotka jaettiin osakkaalle selvitysmenettelyä teke mättä.

Selvitystilassa yhtiön taloudellinen asema selvitetään, toiminta lopetetaan, omaisuus 

muutetaan tarvittavassa määrin rahaksi, velat maksetaan ja jäljelle jäävä netto-omaisuus 

jaetaan osakaille504. Osakeyhtiön selvitystila voi alkaa vapaaehtoisesti, kun osakkeen-

omistajat haluavat purkaa yhtiönsä. Päätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan te-

kee yhtiökokous. Osakeyhtiölain 20 luvun 4 § saattaa velvoittaa selvitystilaan, jolloin 

on ky symyksessä pakkoselvitystila. Myös yhtiöjärjestyksen määräys saattaa velvoittaa 

yhtiön purkamiseen. Yhtiön purkaminen edellyttää selvitystilamenettelyn läpikäymistä. 

503  Käytännön verotustyössä näitä yhtiöitä kutsutaan lepääviksi yhtiöiksi ja niistä muodostetaan oma valmistelu-

ryhmä. Kun yhtiö aloittaa mahdollisen toimintansa, valmisteluryhmä muutetaan ja uudelleen aloittaneeseen 

yhtiöön kohdistetaan verovalvonta. Verohallitus ja Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri tutkivat 

toimimattomia yhtiöitä yhteistyössä ja poistavat ne viranomaisaloitteisesti kaupparekisteristä.
504  Koski – Sillanpää, s. 16:16.
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Osa keyhtiölain 20 luvun 1 ja 3 §:n mukaan yhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiön purka-

mista varten. Selvitystilassa yhtiö käy läpi selvitysmiehen johdolla selvitysmenettelyn, 

joka OYL 20 luvun 17 §:n mukaan päättyy yhtiön purkamiseen silloin, kun selvitys-

miehet esittävät lopputilityksen yhtiökokouksessa. Purkamisesta tehdään vielä ilmoitus 

kauppa rekisteriin liikkeen lakkaamisen rekisteröimiseksi, mutta tällä rekisteröinnillä ei 

ole konstitutiivista vaikutusta505. Osakeyhtiö on osakeyhtiö, vaikka sillä ei tosiasiallisesti 

ole toimialansa mukaista toimintaa, sillä tosiasiallisesti toimintansa lopettanut yhtiökään 

ei yhtiöoikeudellisesti ”kuole”, ellei sitä pureta asianmukaisessa OYL 20 luvun mukaises-

sa järjestyksessä506.

Pääsääntö on, että vasta julkisen haasteen paikalletulopäivän jälkeen selvitysmies jakaa 

yhtiön varat yhtiöoikeuden mukaan. Oikeuskäytännön mukaan paikalletulopäivälle ei 

ole aina annettu ratkaisevaa merkitystä. Ratkaisun KHO 1970 I 51 mukaan osakkaille 

jaettuja varoja ei katsottu saataviksi osakkailta, vaikka yhtiö oli asetettu selvitystilaan, 

mutta varoja jaettiin ennen julkisen haasteen mukaista paikalletulopäivää. Päätöksen mu-

kaan osakeyhtiön osakkaat olivat sen jälkeen, kun yhtiö oli päätetty purkaa, jakaneet 

keskenään yhtiön varat ryhtyäkseen toteuttamaan purkamispäätöstä. Vaikka purkamis-

päätöksen johdosta yhtiön velkojille haetun julkisen haasteen paikalletulopäivä ei ollut 

vielä varojen jaon tapahtuessa ollut käsillä, jaettuja määriä ei ollut pidettävä yhtiön saa-

tavina osakkailta eikä niin ollen myöskään ollut voitu periä korkoa tuolle määrälle. Ko ron 

perimättä jättämisen johdosta verotuksessa yhtiön tuloon lisätty määrä poistettiin.

6.1.4.  Osakaslaina ja osakeyhtiön konkurssi

Osakeyhtiön konkurssiin sovelletaan pääsääntöisesti konkurssioikeuden yleisiä sääntöjä, 

erityisesti konkurssilakia ja velallisen rikoksia koskevia rikoslain säännöksiä.507 Osakas-

lainojen nostaminen kokurssissa voi aiheuttaa RL 39 luvun soveltamisen kuten aiemmin 

on tullut esille.508 Veroviraston veronkanto-osasto tekee erikoistilintarkastuksia ja he ovat 

havainneet, että monissa konkurssitapauksissa yhtiö on tullut maksukyvyttömäksi nimen-

omaan annettujen osakaslainojen vuoksi ja lainat ovat yleensä osakeyhtiölain vas taisia. 

505  Immonen 2006 s. 215.
506  Immonen 2006, s. 216.
507  Ks. Koski - Sillanpää, s. 16:16. KonkL 120/2004, RL 39 luku.
508  Ks. edellä s. 50–56.
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Konkurssipesä pyrkii luonnollisesti perimään lainan takaisin osakkaalta, mutta laino jen 

nostaminen täyttää usein velallisen epärehellisyys -rikoksen tunnusmerkistön. Mo nissa 

tarkastetuissa tapauksissa osakaslainaa ei ole merkitty varsinaisena osakaslainana kirjan-

pitoon, vaan laina on ”piilevänä” ja tulee esiin vasta tilinpäätöksiin perehdyt täessä. Tämä 

on tyypillinen ongelma erityisesti pienyrityksissä, mikäli kirjanpitäjä ja ti lintarkastaja 

eivät tiedä kaikkea osakkaan toiminnasta.

Veroviraston veronkanto-osasto lähettää verotoimistoon toimen piteitä varten erikoistilin-

tarkastuksen, joka usein johtaa verotusmenettelylain mukaiseen verotuksen oikaisuun. 

Myös verotoimistossa tutkitaan konkurssitapauksessa jo verotuksen toimittamisen yh tey-

dessä erityisesti taseen saamiset osakkaalta. Ne saatetaan heti verottaa VML 29 §:n mu-

kaan peiteltynä osinkona, jos verovelvolliselle tehdyn kyselyn jälkeen todetaan saa misen 

olevan osakkaan käytössä eikä mitään takaisinmaksutarkoitusta enää ole olemas sa.

Yhtiön tulisi laatia kirjanpito konkurssiin asettamiseen saakka. Usein kirjanpidon pitä-

minen on lopetettu vaikeuksien alkaessa tai jo aiemmin, eikä kirjanpitoa ole pidetty koko 

toiminnan aikana. Kysymys konkurssipesän kirjanpitovelvollisuudesta ratkaistiin sitovas-

ti 1.9.2004 voimaan tulleella konkurssilailla, jonka 16 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 

konkurssipesän on pidettävä sellaista kirjanpitoa, jota pesän laajuus ja laatu edellyttä-

vät509. Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että velallisen kirjanpito tehdään konkurs-

sin alkamiseen saakka ja että konkurssin päättyneeltä tilikaudelta laaditaan tilin päätös. 

Velvollisuutta ei ole, jos kirjanpito konkurssin alkaessa on niin puutteellinen, että sen 

perusteella ei voida laatia luotettavaa tilinpäätöstä tai tilinpäätöksen laatimista ei voida 

pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi.510

509  Hämäläinen 2006, s. 23.
510  Ks. Fränkkilä 2006, s. 34.
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7.  Kokoavia päätelmiä

7.1. Osakaslainan verottaminen pääomatulona

Osakeyhtiölain lähipiirilainan ja tuloverolain osakaslainan säännösten lähtökohdat ovat 

erilaiset. Vaikka lähipiirilainoista ei enää osakeyhtiölaissa ole erityissäännöksiä, niiden 

antamista rajoittaa edelleen velkojien suojajärjestelmä. Tuloverolain osakaslainojen ve-

rotus lähtee tarkoituksesta estää varojen siirtyminen verottamatta tai liian pienin vero-

kustannuksin osakkaalle. Vero-oikeus ikään kuin suodattaa jo tapahtuneen yksityisoi-

keudellisen oikeustoimen omien säännöstensä lävitse ja tulokseksi tulee vero-oikeudel-

linen vaikutus511. Kun on kysymyksessä osakaslaina, vero-oikeudellinen vaikutus voi 

olla TVL 53a §:n, VML 29 §:n tai VML 28 §:n soveltaminen. Vero-oikeudellisessa tut-

kimuksessa ja ratkaisutoiminnassa joudutaan soveltamaan sekä yksityis- että vero-oikeu-

den säännöksiä.512

Tuloverolain 53a § ja TVL 54c § ovat melko selkeitä säännöksiä. Säännösten soveltami-

nen verovalvonnassa suhteellisen ongelmatonta, jos asianomaiset ilmoitukset osakaslai-

noista on tehty. Tämä edellyttää kuitenkin, että osakaslainat on käsitelty kirjanpidossa 

ja tilinpäätöksessä oikein. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen manipuloinnilla tai kätkemisellä 

voidaan peitellä esimerkiksi yksityisottoina nostettuja saamisia. Tilintarkastajan tulee 

valvoa velaksiannon lainmukaisuutta hyvän tilintarkastustavan mukaisena velvollisuute-

na513. Tilintarkastuksessa myös lainasaamisen verotus tulee tarkistaa. Osakaslainojen ve-

rotuskäsittely ei suoraan vaikuta yhtiön asemaan ja sitä kautta tilintarkastuksen sisältä-

miin riskikohteisiin, mutta se on tarkastuksen yhteydessä tiedostettava asia514. 

Lähipiirilainaa koskevaa EOYL 12 luvun 7 §:n säännöstä ei uudessa osakeyhtiölaissa 

ole. Lähipiirilainaa on tietyin edellytyksin kuitenkin mahdollista saada yhtiöstä. Lainoi-

hin kohdistuvien rahoituspäätösten laillisuuden arviointi tehdään osakeyhtiölain yleisten 

periaatteiden perusteella.515 Lähipiirilainaa myönnettäessä on otettava huomioon uuden 

511  Räbinä 2001, s. 145.
512  Ks. Räbinä 2001, s. 145.
513  Immonen 2000, s. 11.
514  Koponen 2001, s. 32.
515  Ks. Immonen 2006, s. 51.



Osakaslainojen verotus • Vero-oikeuden lisensiaatintutkimus 2006 153

osakeyhtiölain varojen jakamista koskevat OYL 13 luvun 1 § ja päätöksentekoa koskevat 

OYL 13 luvun 6 §:n säännökset. Myös osakeyhtiölain varojen jakamiseen liittyvä OYL 13 

luvun 2 §:n yhtiön maksukyky on otettava huomioon. Lähipiirilaina on palautettava OYL 

13 luvun 4 §:n mukaan yhtiölle, jos se on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vas tainen. 

Osakeyhtiölain vastainen lähipiirilaina on uuden osakeyhtiölain mukaan vai keammin to-

dettavissa EOYL 12 luvun 7 ja 8 §:n puuttuessa.

 

Osakeyhtiölain vastaisten osakaslainojen antamista voi seurata myös vahingonkorvaus-

vastuu. Osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä, mutta OYL 

22 luvussa on säännökset vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisestä, jos vahinko 

on aiheutettu OYL 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan 

eduksi tehdyllä toimella. Yhtiön johdolle (esimerkiksi hallituksen jäsenelle) tai osakkeen-

omistajalle vahingonkorvaus, joka on määrätty sen takia, että he ovat myötävaikutta neet 

osakeyhtiölain vastaisten rahalainojen antamiseen, ei ole heille tulon hankkimisesta ja 

säilyttämisestä johtunut meno. Vahingonkorvaus ei johdu työstä eikä liity elantokus-

tannusten hankkimiseen ja toisaalta on kysymys osakeyhtiölain vastaisten osakaslaino jen 

antamisesta lähipiirille. 

Osakaslainat verotetaan ensisijaisesti TVL 53a §:n mukaan. Peiteltyä osinkoa koskeva 

VML 29 §:n säännös ja VML 28 § veron kiertämistä koskeva sääntely ovat toissijaisia so-

veltamismuotona, jos TVL 53a §:ää ei voida soveltaa. Verotusmenettelylain 29 § ja myös 

VML 28 § pysyvät taustalla turvaten osaltaan sitä, että TVL 53a §:n nojalla vero tetaan 

vain todellisia rahalainoja.516 Verotusmenettelylain 29 §:n mukaan peiteltynä osinkona ve-

rotetaan niiden osakaslainojen korkoetu, jotka on nostettu ennen 3.4.1998 tai TVL 53a §:n 

mukainen 10 prosentin omistusosuusedellytys ei täyty tai osakaslaina maksetaan saman 

vuoden aikana takaisin yhtiölle. Koko osakaslainan pääoma voidaan verottaa VML 29 

§:n mukaisena peiteltynä osinkona, jos osakkaalta puuttuu lainan ta kaisinmaksutarkoitus. 

Myös yhtiön suuri kassatili saattaa johtaa VML 29 §:n soveltami seen, jos kassan varat 

eivät ole yhtiön käytössä. Peitellyn osingon säännöstä ei sovelleta pelkästään sen takia, 

että osakaslaina on osakeyhtiölain vastainen. 

516  Ks. Penttilä 1998a, s. 348.
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Verotusmenettelylain 28 §:n 1 momentti antaa veroviranomaiselle oikeuden tulkita ve ron 

kiertämistoimia niiden todellisen sisällön mukaan.517 Ryynänen kuvailee VML 28 §:n so-

veltamisedellytyksiä toteamalla, että vale- ja peiteltyjen oikeustoimien lisäksi säännöstä 

voidaan soveltaa sellaisiin tapauksiin, joissa epätavalliset toimenpiteet johta vat huomat-

tavaan veroetuun ja järjestely olisi ilmeisen tarkoitukseton ja sisällöllisesti ”tyhjä” ellei 

lukuun oteta tavoiteltua veroetua.518 Verotusmenettelylain 28 §:n soveltami nen osakas-

lainojen verotuksessa tulee esille, jos osakaslaina annetaan välikäsien kautta osakkaalle. 

Osakaslaina verotetaan rahalainan VML 28 §:ää soveltaen todellisella saa jalla TVL 53a 

§:n mukaisesti. Jos lainaa toistuvasti nostetaan ja maksetaan samana vuonna takaisin 

yhtiölle ja lainaa nostetaan jälleen seuraavana vuonna uudelleen, verote taan osakaslaina 

VML 28 §:n nojalla nostovuoden tulona TVL 53a §:n mukaan eikä an neta mahdollisesti 

pyydettyä vähennystä osakaslainan takaisinmaksusta. Lisäksi osakas lainan verotus tulee 

esille, jos osakeyhtiön tulot ja varallisuus verotetaan VML 28 §:n nojalla osakkaalla. Jos 

osakeyhtiötä ei veroteta osakeyhtiönä, vaan sen tulo ja varallisuus verotetaan osakkaalla 

VML 28 §:n nojalla, osakaslainaa ei veroteta TVL 53a §:n mu kaan, koska osakas ei voi 

olla velkaa itselleen.

Kun liike tai ammatti muutetaan osakeyhtiöksi on muistettava, että osakaslainaa voi 

nostaa vasta kun osakeyhtiö on merkitty kaupparekisteriin. Osakeyhtiöstä nostetut yksi-

tyisotot ovat osakeyhtiölain vastaisia. Henkilöyhtiöllä on yleensä positiivinen oma pää oma 

ja silloin henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi ei aiheuta ongelmia. Muutet taessa 

avoin tai kommandiittiyhtiö osakeyhtiöksi negatiivinen oma pääoma aiheuttaa ongelmia, 

mutta yhtiömuodon muutos voidaan kuitenkin tehdä ottaen huomioon negatii vinen oma 

pääoma. Avoimeen tai kommandiittiyhtiöön voidaan tehdä lisäsijoitus, jotta oma pääoma 

saadaan positiiviseksi ennen yhtiömuodon muutosta. Yhtiömuodon muutos voidaan to-

teuttaa myös siten, että henkilöyhtiön negatiivinen oma pääoma siirretään osakeyhtiön 

negatiiviseksi omaksi pääomaksi tai negatiivinen oma pääoma kirjataan saatavaksi yh-

tiömieheltä.

Lisäsijoitusta henkilöyhtiöön ei kannata tehdä ottamalla henkilökohtainen laina, sillä ve-

lan korot eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa siltä osin kuin lainalla katetaan nega-

tiivista omaa pääomaa. Avoimen tai kommandiittiyhtiön negatiivinen oma pääoma voi-

517  Ks. Andersson 1996, s. 41.
518  Ks. Ryynänen 2000, s. 115.
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daan muuttaa osakeyhtiön negatiiviseksi omaksi pääomaksi, jos muutettavan yrityksen 

todelliset nettovarat kattavat vähintään osakeyhtiön osakepääoman ja sille siirtyvät ve lat. 

Yritysmuoto muutetaan osakeyhtiöksi, jolla on osakepääomaa vastaavasti suurempi nega-

tiivinen vapaa oma pääoma kuin muutettavalla yrityksellä oli. Tällainen yhtiö ei voi jakaa 

osinkoa ennen kuin sen vapaa oma pääoma on katettu tulevilla voittovaroilla.

Jos yhtiön todelliset nettovarat eivät riitä negatiivisen oman pääoman kattamiseen, voi-

daan se kirjata yhtiömiehen velaksi henkilöyhtiölle eli yhtiön saatavaksi yhtiömiehel-

tä. Kun negatiivinen oma pääoma muutetaan saatavaksi yhtiömieheltä, yhtiön rahoitus-

omaisuus lisääntyy entistä negatiivista pääomaa vastaavalla määrällä, jonka jälkeen yhtiö 

voidaan muuttaa osakeyhtiöksi.519 Tällä tavalla meneteltynä saatava on syntynyt avoi men 

tai kommandiittiyhtiön aikana, yhtiömuodon muutoksessa saatava yhtiömieheltä on siir-

tynyt osakeyhtiön saatavaksi. Näin ollen kysymyksessä ei ole osakeyhtiön antama laina 

eikä sitä voida katsoa annetun osakeyhtiölain vastaisesti. Tuloverolain 53a §:ää ei voida 

soveltaa. Yhtiömiehen on kuitenkin maksettava osakaslainalleen korkoa tai sen voi lisätä 

saatavan lisäykseksi välttyäkseen VML 29 §:n soveltamiselta. Jos negatiivinen oma pää-

oma on kirjattu saatavaksi yhtiömieheltä avointa tai kommandiittiyhtiötä osakeyhtiöksi 

muutettaessa ja osakeyhtiö luopuu saatavastaan, koko saatava verotetaan VML 29 §:n 

nojalla peiteltynä osinkona. On myös esitetty, että yhtiömuodon muutoksen tapahduttua 

osakeyhtiöllä ei saa olla lainasaamisia osakkeenomistajiksi muuttuneilta yh tiömiehiltä, 

jos avoimen tai kommandiittiyhtiön oma pääoma on viimeisessä taseessa ollut negatii-

vinen. Kosken ja Sillanpään mukaan negatiivisen oman pääoman muuttaminen ja kir-

jaaminen yhtiömuotoa muutettaessa laina- tms. saamiseksi osakkeenomistajalta ei ole 

yhtiöoikeudellisesti eikä kirjanpidollisesti oikein.520

Tuloverolain 53a §:n ja TVL 54c §:n säätämisellä on saavutettu niille asetetut tavoitteet 

melko hyvin, vaikka lainan verottaminen pääomatulona ja lainan takaisinmaksun vähen-

tämisoikeus pääomatuloista ovatkin poikkeuksia tuloverojärjestelmäämme. Osakaslai-

naproblematiikka juontui verokustannuksista, joita syntyi osakkaiden nostaessa varoja 

omistamastaan yhtiöstä.521 Ennen TVL 53a §:n säätämistä osakaslainoja nostettiin yh-

tiöstä verosuunnittelumielessä voitonjakomuotona ja osakas sai varoja yhtiöstään käyt-

519  Ks. Siikarla 2001, s. 182.
520  Ks. Koski – Sillanpää, s. 16:8.
521  Ks. Wikström 1999, s. 137.
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töönsä ilman välittömiä veroseuraamuksia. Tuloverolain 53a § turvaa 28 prosentin vero-

tuksen osakaslainaa nostettaessa. Verotus ei jää lopulliseksi, jos osakas huolehtii lainan 

takaisinmaksusta viiden vuoden aikana lainan nostamisesta, jolloin hänellä on oikeus 

vähentää lainan takaisinmaksut TVL 54c §:n mukaan pääomatuloistaan. Näin varmiste-

taan se, etteivät osakaslainat enää ole pitkäaikaisia eivätkä kasva kasvamistaan. Lisäk si 

osakaslainojen verotus on hillinnyt lainojen nostamista.522 Uusi osinkoverojärjestelmä 

aiheuttaa sen, ettei verovelvollisella ole tai on hyvin vähän pääomatulo-osinkoa. Vero-

vuosina 2005–2009 verovelvollinen voi vähentää osakaslainan takaisinmaksun TVL 131 

§:n 6 momentin nojalla alijäämähyvityksenä ansiotuloistaan ilman saman säännöksen 

1 momentin enimmäismääriä, jos pääomatuloista ei voi vähentää koko lainan takaisin-

maksun määrää. 

Osakeyhtiöstä nostettuihin yksityisottoihin TVL 53a §:n säätäminen ei ole vaikuttanut 

odotetulla tavalla. Osakeyhtiön kassasta nostetaan edelleen tilikauden aikana yksityisot-

toja ja tilinpäätöksessä ne kirjataan osakaslainoiksi. Osakeyhtiöstä voi nostaa osinkoa, 

palkkaa tai todellista rahalainaa, mutta yksityisotot ovat osakeyhtiölain vastaisia. Tilin-

päätökseen merkityt osakaslainat ilmoitetaan verotettavaksi vuosi-ilmoituksella ja vero-

hallinnon lomakkeella 13. Näin yksityisotot tulevat verotetuksi TVL 53a §:n mukaisina 

osakaslainoina. Osakaslainoja ei jätetä verottamatta sillä perusteella, että ne ovat osa-

keyhtiölain vastaisia. Sen sijaan taloudellisessa kriisitilanteessa nostetut osakeyhtiölain 

vastaiset lähipiirilainat saattavat täyttää velallisen rikoksen tunnusmerkit. Tällöin osa-

keyhtiölainvastaisilla toimilla on pitänyt aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyttä tai sen 

oleellista pahentamista ja siten velkojille vahinkoa. 

Ruotsissa on voimassa Suomen vanhaa osakeyhtiölakia muistuttavat rahalainan anta mista 

koskevat säännökset. Ruotsin uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.1.2006, eikä rahalai-

nasäännöksiin juuri tullut muutosta. Suomessa uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. 

Uudessa osakeyhtiölaissa ei ole lähipiirilainoja koskevaa erityistä sääntelyä. Uuden ABL 

21 kap 1–7 § vastainen laina verotetaan IL 11 kap 45 §:n tai Il 15 kap 3 §:n mukaan vero-

velvollisen ansiotulona, ellei löydy erityisiä syitä verottamatta jättämi seen. 

522 Osakaslaina voi esimerkiksi korvata lyhytaikaisen pankista nostettavan luoton.
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7.2.  Osakaslainaverotuksen kehittämisestä

Verolainsäädännössä vain tuloverolaissa on osakaslainojen verotusta nimenomaisesti kos-

kevia säännöksiä. Tuloverolain 53a § sääntelee osakaslainan verottamista verona laisena 

pääomatulona tietyin edellytyksin ja TVL 54c § sääntelee TVL 53a §:n mukaan verotetun 

osakaslainan takaisinmaksun vähentämisoikeutta verovelvollisen pääoma tuloista. Lisäksi 

TVL 33b §:n 4 momentissa käsitellään osakaslainan vähentämistä osakkeiden matemaat-

tisesta arvosta ennen osinkotulon jakamista pääoma- ja ansiotulo-osuuteen. Osakaslai-

noihin saattaa kohdistua peitellyn osingon VML 29 §:n säännös sekä mahdollisesti ve ron 

kiertämistä koskeva VML 28 §:n sääntely. Osakeyhtiölaissa ei enää ole lähipiirilai noja 

koskevaa erityissääntelyä.

Osakaslainan verottaminen tulona on poikkeus tuloverojärjestelmässämme. Osakaslaina 

ei ole ollut TVL 53a §:n säätämisen jälkeen voitonjakomuoto ja siten osakaslainoja nos-

tetaan melko harvoin. Jos laina nostetaan, on osakkaalla tietty lainan tarve ja laina myös 

maksetaan pääsääntöisesti yhtiölle takaisin viiden vuoden aikana maksusuunnitel man 

mukaan. Osakaslaina verotetaan verovelvollisella pääomatuloveroprosentin vero kannalla 

pääomatulona, ja lainan takaisinmaksun verovelvollinen saa vähentää tulonhankkimis-

menona pääomatuloveroprosentin verokannalla pääomatuloistaan ja/tai alijäämähyvityk-

senä ansiotuloistaan. Näin ollen veroverovelvollisen lopulliseen verora situkseen vaikut-

taa, maksetaanko osakaslaina takaisin yhtiölle. Vuoden 2005 verouudis tukseen sisältyvän 

osakaslainoja koskevan siirtymäkauden jälkeen lainoja nostetaan yh tiöstä todennäköisesti 

vielä harvemmin. Uudessa osinkoverojärjestelmässä verovelvolli sen pääomatulot loppu-

vat tai ainakin vähenevät huomattavasti. Siirtymäkaudella vuosi na 2005–2009 verovelvol-

linen saa vähentää osakaslainojen takaisinmaksut ansiotulois taan ilman alijäämähyvityk-

seen liittyviä enimmäismääriä. Sekä TVL 53a § että TVL 54c § ovat kokonaisuudessaan 

melko selkeitä, yksinkertaisia säännöksiä, joihin ei liity ko vinkaan paljon tulkintakohtia. 

Näin ollen osakaslainasääntelyn muuttamiseen ei kohdistu muutosvaatimuksia normaali-

tapauksissa verotusnäkökohdista katsottuna.523

523  On siis kysymyksessä todellinen rahalaina, joka ei ole osakeyhtiölain vastainen, lainasta on tehty velkakirja 

maksusuunnitelmineen, laina on käsitelty kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä oikein ja myös tilintarkastuksessa 

se on tarkastettu. Lisäksi verohallintoon on toimitettu tarvittavat ilmoituslomakkeet.
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Osakeyhtiöstä nostetaan edelleen yksityisottoja, jotka tilinpäätöksessä usein kirjataan lai-

nasaamisiksi. Osakeyhtiöstä voi nostaa osinkoa, palkkaa tai osakaslainaa. Yksityis otot 

ovat sallittuja yksityisestä yrityksestä ja henkilöyhtiöistä. Useimmiten yksityisotot kirja-

taan tilinpäätöksessä osakaslainaksi ja ilmoitetaan verotukseen verotettavaksi TVL 53a §:

n mukaisesti. Eräissä tapauksissa näin syntynyt lainasaaminen päätellään ve rovalvonnassa 

ylisuuresta kassasta. Yksityisottojen nostamiseen osakeyhtiöistä TVL 53a § ei ole juuri-

kaan vaikuttanut. Tilanne voisi muuttua, jos yksityisotoista muodostuneen osakaslainan 

takaisinmaksuja ei saisikaan vähentää pääomatuloista. Tuloverolain 54c §:ään pitäisi tulla 

edellytys, että osakaslainan pitää olla aito rahalaina (ei yksityisotoista syntynyt tilinpää-

töksessä osakaslainaksi kirjattu saaminen osakkaalta), jotta osakaslainan takaisinmaksut 

voisi vähentää pääomatuloista. Toinen vaihtoehto voisi olla, että yksityisotoista johtuva 

lainasaaminen verotettaisiin aina VML 29 §:n nojalla, jolloin lainan takaisinmaksuja ei 

saisi vähentää pääomatuloista. Tämä tapahtuisi kehit tämällä verohallinnon ilmoituslo-

makkeita siten, että yksityisotoista aiheutuneet osakas lainat olisi erikseen ilmoitettava.

Uudessa osakeyhtiölaissa ei lähipiirilainoja koskevia erityissäännöksiä ole. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että lainojen antaminen lähipiirille olisi täysin rajoittamatonta tai 

kiellettyä. Hallituksen esityksen perusteluissa esitetään, että harvoin on yhtiön edun tai  

toiminnan tarkoituksen mukaista lainata merkittäviä summia omistajalle tai joh don jä-

senelle. Oikeussuojaa tällaisia toimia vastaan tehostavat vahingonkorvauslukuun sisäl-

tyvät ehdotukset tuottamusolettamasta.524 Osakeyhtiölain vastainen rahalaina on kui-

tenkin vaikeammin todennettavissa, koska osakeyhtiölain vastaisuus määritellään OYL 

13 luvun varojen jakamista koskevien säännösten perusteella. Toisaalta osakeyh tiölain 

vastainen laina on verotettu EOYL 12 luvun 7 §:n aikaankin pääsääntöisesti TVL 53a 

§:n mukaan. 

Vasta jos lainansaajalla ei ole takaisinmaksutarkoitusta tai -kykyä, verotetaan koko laina 

VML 29 §:n mukaan peiteltynä osinkona. Peitellystä osingosta on TVL 33d §:n mukaan 

70 prosenttia verovelvollisen ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Jos lainaa jos-

tain syystä alettaisiin kuitenkin maksaa takaisin yhtiölle, tuloverolain 54c §:n mukaista 

oikeutta vähentää takaisinmaksut pääomatuloista ei ole. Myös yksityisotoista johtunut 

524  Ks. HE 109/2005, s. 26.
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lainasaaminen verotetaan VML 29 §:n mukaan, jos todetaan, että takaisinmaksutarkoi tus 

tai -kyky puuttuu. Alhaisella tulotasolla verovelvollinen saattaa hyötyä, jos osakas laina 

verotetaan ansiotulona 70 prosenttisesti verrattuna siihen, että osakaslaina TVL 53a §:n 

mukaan verotetaan täysimääräisenä pääomatuloverokannalla. Tämän estämisek si TVL 

33d §:ää tulisi muuttaa siten, että jos osakaslaina verotetaan TVL 53a §:n sijaan VML 29 

§:n mukaan, osakaslaina verotettaisiin kokonaisuudessaan ansiotulona. Myös VM:n työ-

ryhmässä on esitetty, että olisi syytä selvittää, voitaisiinko peitelty osinko lu kea kokonaan 

ansiotuloksi ainakin niissä tapauksissa, joissa yhtiön tuloon ei tehdä li säystä.525

Toisaalta osakeyhtiölainsäädännön kehittämisessä omaksuttu linja, joka hämärtää voi ton-

jaon ja yhtiöpanosten palauttamisen eroja, on vaikeasti sovellettavissa verolainsää dännön 

periaatteisiin. Lisäksi voitonjakoon voi sisältyä realisoimattomia varoja. VM:n työryhmä-

muistion mukaan ehdotuksissa tähdätään siihen, ettei osakkaille jaettaisi sellaisia varoja, 

joita yhtiössä ei ole verotettu. Muistiossa ehdotetaan laitto man jaon ja peitellyn osingon-

jaon verotusta muutettavaksi. Lisäksi työryhmä esittää, että saattaa olla syytä arvioida 

uudelleen osakaslainaa koskevien verosäännösten tarkoituk sen- ja johdonmukaisuus 

muihin säännöksiin nähden samalla, kun tarkastel laan laittoman voitonjaon ja peitellyn 

osingonjaon verotuksen muutostarvetta.526

525  Ks. VM työryhmämuistio 4/2006, s. 187. Työryhmä on arvioinut tilinpäätössääntelyssä ja osakeyhtiölain-

säädännössä tapahtuneen kehityksen aiheuttamia muutostarpeita yritysverotukseen.
526  Ks. VM työryhmämuistio 4/2006, s. 190.
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