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Yritykset ovat keskittyneet viime vuosina entistä enemmän omaan ydinosaamiseen, 

mikä edellyttää usein yritysostoja ja -myyntejä. Yrityskauppa toteutetaan yleensä joko 

liiketoiminta- tai osakekauppana. Maksettaessa liiketoiminnasta yli ostettavan yhtiön 

substanssiarvon muodostuu erotuksesta ostajayhtiön taseeseen liikearvoa. Ostajayhtiön 

tulee suorittaa kauppahinnan kohdistaminen eri tase-erille käyvän arvon mukaisesti ja se 

osa, jota ei voida kohdistaa, on liikearvoa. Liikearvosta suoritettu hinta on korvausta 

taseessa näkymättömistä aineettomista tuotannontekijöistä, esimerkiksi henkilökunnan 

erityisestä osaamisesta ja laajoista toimintaverkostoista. Yhtiön taseeseen muodostunut 

liikearvo on sekä kirjanpidossa että verotuksessa vähennyskelpoinen omaisuuserä. 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää liikearvon poistamista koskeva kirjanpidollinen ja 

verotuksellinen sääntely kansallisella tasolla. Tutkimus on oikeusdogmaattinen ja se 

pyrkii hakemaan vastauksia liikearvon jaksottamisedellytyksiin, poistoaikaan, poisto-

menetelmään, poistojen aloittamiseen sekä liikearvon tulonodotusten muutoksiin liitty-

viin kysymyksiin. Tämän jälkeen pohditaan, mitä kirjanpidollisen ja verotuksellisen 

sääntelyn eroista seuraa. Tutkimuksessa selvitetään myös liikearvon verosuunnittelu-

mahdollisuuksia. Lähdeaineistona käytetään lakien lisäksi oikeuskirjallisuutta, asiantun-

tijahaastatteluita ja oikeuskäytäntöä. 

Tutkimuksessa havaittiin liikearvoa koskevan sääntelyn eroavan monelta osin KPL:n ja 

EVL:n välillä. Kirjanpidossa liikearvoon kohdistuu aktivointimahdollisuus. Verotukses-

sa verovelvollisen on lähtökohtaisesti pakko jaksottaa liikearvon hankintameno vähin-

tään kolmelle verovuodelle. Kirjanpidossa liikearvon enimmäispoistoaika on kaksi-

kymmentä vuotta verotuksessa sen ollessa kymmenen vuotta. Ero saattaa johtaa liikear-

von hankintamenon osittaiseen vähennyskelvottomuuteen verotuksessa, jos kirjanpidos-

sa hankintamenoa ei poisteta kokonaisuudessaan kymmenen ensimmäisen poistovuoden 

aikana suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoeron summana. Laatiessa kirjanpidon 

poistosuunnitelmaa on huomioitava verotuksen kirjanpitosidonnaisuus. Poistomenetel-

mäksi kirjanpidossa on valittava tulonmuodostumista heijastava menetelmä. Verotuk-

sessa menetelmäksi on rajattu tasapoistomenetelmä. Liikearvon tulonodotusten alene-

minen tulee huomioida kirjanpidon poistoissa. Verotuksessa poistoaikaa voidaan muut-

taa, mutta lisäpoiston soveltaminen liikearvoon on epäselvää. Liikearvon poistamiseen 

liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet rajoittuvat hyllypoistojen tekemiseen. 
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 1 

1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimusaiheen taustaa 

 

Yritysten toimintaympäristö on viime vuosina kokenut suuria muutoksia kansainvälisen 

kilpailun lisääntymisen, sääntelyn purkamisen ja pääomamarkkinoiden vapautumisen 

johdosta. Tällaiset muutokset ovat pakottaneet yritykset arvioimaan uudelleen toiminta-

strategioitaan ja menestystekijöitään.
1
 Markkinoiden kasvuodotukset ja omistajien tuot-

to-odotukset edellyttävät usein yrityksen kasvua. Yrityskauppa on nopea, vaikkakin 

epävarma, tapa kasvattaa yrityksen kokoa ja saavuttaa haluttu markkina-asema. Ylei-

simpiä yritysostopäätösten taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat arvon luonti, markkina-

aseman kasvattaminen ja kilpailuedun hankkiminen.
2
 Liiketoimintakauppa eli substans-

sikauppa on osakekaupan ohella yleisin yrityskaupan toteuttamismuoto, jossa ostaja 

hankkii liiketoiminnan sekä sen käyttö‐ ja vaihto-omaisuuden, jonka hän tarvitsee liike-

toiminnan jatkamiseen. Liiketoimintakaupassa myyjänä toimii omaisuutta luovuttava 

yritys, ei sen omistajat.
3
  

 

Yrityksen toisesta yrityksestä maksama kauppahinta on usein suurempi kuin ostettavan 

yrityksen substanssiarvo. Substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen nettovarallisuutta, 

joka saadaan arvostamalla varat ja velat käypiin arvoihinsa ja vähentämällä ne toisis-

taan
4
. Liiketoimintakaupassa yrityksestä maksetun hinnan ja substanssiarvon välinen 

erotus on liikearvoa. Liikearvolla tarkoitetaan ostetun yrityksen aineettomista tuotan-

nontekijöistä maksettua hintaa
5
. Liikearvoa muodostuu yrityksen toiminnan tuloksena, 

mutta taseeseen aktivoitavaksi eräksi se muodostuu vasta liiketoimintakaupan yhteydes-

sä. Liikearvoa ovat esimerkiksi kaupalla saatavat toimintaverkostot, jakelukanavat ja 

erityisosaaminen
6
. Vuonna 2008 liikearvon osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden tekemi-

en yrityskauppojen hinnasta oli 53 prosenttia, joten kysymys on merkittävästä tase-

                                                 

1
 Neilimo – Uusi-Rauva 2007, s. 12. 

2
 Katramo ym. 2011, s. 30. 

3
 Sotka 2011. 

4
 Sotka 2011. 

5
 Näin Leppiniemi – Walden, kohta 5.3.7.1. Aineettomat hyödykkeet tilinpäätöksessä. 

6
 Leppiniemi – Leppiniemi 2007, s. 231. 
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erästä
7
. Siltä osin kuin kauppahinta kohdistuu KPL:n ja EVL:n mukaan poistokelpoi-

seen omaisuuteen, saa ostaja vähennyskelpoista poistopohjaa ja sitä vastaavan vero-

hyödyn. Liiketoimintakaupassa siirtyvä omaisuus voidaan arvottaa kauppakirjassa tai se 

voidaan jättää kokonaan tekemättä, jolloin ostajan tulee suorittaa kauppahinnan kohdis-

taminen eri omaisuuserille. Kohdistaminen on suoritettava lähtökohtaisesti käyvän ar-

von mukaisesti. Kauppahinnan kohdistamisessa on kuitenkin ostajan näkökulmasta niin 

tuloksenlaskenta- kuin verosuunnittelumahdollisuuskin
8
.  

 

Kirjanpidossa suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin kuu-

luvien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi eri tilikausille niiden talou-

dellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelman mukaisista poistoista käytetään myös ni-

mitystä suunnitelmapoisto.
9
 Verotuksessa poistoilla tarkoitetaan omaisuuden hankinta-

menon jakamista vähennettäväksi eri verovuosina. Kysymys on hankintamenon jaksot-

tamisesta eikä niinkään arvonalentumisen seuraamisesta. Poistosäännösten taustalla 

voidaan nähdä selvä talouspoliittinen tavoite; niillä on haluttu kasvattaa yritysten haluk-

kuutta investointeihin. Kirjanpidossa hankintamenon jaksottamiseen kohdistuu poisto-

pakko eli suunnitelmapoisto on tehtävä tuloksesta riippumatta suunnitelman mukaan, 

myös siinä tapauksessa, että hyödykkeeseen kohdistuu aktivointipakon sijaan aktivoin-

timahdollisuus. Verotuksessa sen sijaan ei vastaavanlaista poistopakkoa ole asetettu.
10

 

EVL:ssa on kuitenkin säännelty erityyppisille hyödykkeille poistojen enimmäismääriä. 

Tämän ohella kirjanpidossa ja verotuksessa liikearvon poistamista ja arvonalentumista 

sääntelevät säännökset eroavat merkittävästi toisistaan. Yrityksen kannalta onkin en-

siarvoisen tärkeää paneutua jo yrityskaupan suunnitteluvaiheessa liikearvon kirjanpidol-

liseen ja verotukselliseen käsittelyyn.  

 

Elinkeinoverolaissa on useita verotuksen kirjanpitosidonnaisuutta ilmentäviä säännök-

siä. Erityisesti kirjanpidon poistoratkaisuilla on suuri merkitys verotuksessa tehtävien 

poistojen kannalta. EVL:n poistojärjestelmässä verotuksen yhteys kirjanpitoon on tiuk-

                                                 

7
 Finanssivalvonta 2009, s. 31. 

8
 Siltä osin kuin kauppahinta kohdistuu esim. maa-alueisiin, ei ostaja saa poistojen verohyötyä. Ks. tar-

kemmin Blummé ym. 2008, s. 134. 
9
 Kila 2007, kohta 1.3 Käsitteiden määrittely. 

10
 Mattila 2010, s. 463 ja Leppiniemi 1996, s. 110. 
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ka ja tarkoin säädelty
11

. Verotusta koskevassa ristiriitatilanteessa on noudatettava EVL:a 

ja KPL väistyy. Tilinpäätöstä koskevassa ristiriitatilanteessa on sen sijaan noudatettava 

KPL:a eikä EVL:lla ole vastaavaa merkitystä.
12

 Kirjanpidossa tehdyt ratkaisut saattavat 

tietyissä tilanteissa johtaa verotuksessa menon vähennyskelvottomuuteen osittain tai 

kokonaan. 

 

Verotuksessa poistojen avulla on mahdollista toteuttaa verosuunnittelua EVL:n salli-

missa rajoissa. Mattilan mukaan verosuunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on ta-

voitetulokseen pyrkiminen. Tavoitetuloksella tarkoitetaan sellaisen tulon näyttämistä, 

jolla saavutetaan tavoiteltu verotaso. Poistot ovat selvästi merkittävin joustokohta vero-

tuksellisen tavoitetuloksen saavuttamiseen.
13

 Poistoilla voidaan vaikuttaa tuloksen ohel-

la myös nettovarallisuuteen, jolla on merkitystä yhtiön osakkeenomistajan verotuksen 

kannalta silloin, kun hän on luonnollinen henkilö
14

. Tavoiteltu verotaso ei aina tarkoita 

mahdollisimman pieniä veroja, vaan yrityksen intressinä voi olla esimerkiksi tasaisen 

tuloksen näyttäminen vuodesta toiseen. Liikearvon verosuunnittelumahdollisuudet koh-

distuvat ajallisesti pääasiassa liiketoimintakaupan toteuttamishetkeen kohdistettaessa 

kauppahinnan osaa liikearvolle ja määriteltäessä poistosuunnitelmaa. Näiden toimenpi-

teiden jälkeen liikkumavara on vähäinen ja verosuunnittelumahdollisuudet kohdistuvat 

lähinnä poistoajan muuttamiseen. Riittävä tilanteiden ennakointi ja huolellinen valmis-

telu ovat verosuunnittelussa merkittäviä tekijöitä niin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 

kuin oikeusvarmuuttakin ajatellen
15

. 

 

Suomessa toteutuneiden yrityskauppojen määrä väheni merkittävästi viimeisimmän 

finanssikriisin (2007–2009) aikana. Vuonna 2010 toteutui kuitenkin jo lähes 600
16

 yri-

tyskauppaa, joka on 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009.
17

 Yrityskauppojen mää-

                                                 

11
 Mattila 2010. s. 467. 

12
 Leppiniemi 2004, s. 371. 

13
 Mattila 2010, s. 468. Vuoden 1993 alussa voimaantulleessa verouudistuksessa tulossuunnittelumahdol-

lisuudet pienenivät olennaisesti. Tuolloin poistettiin oikeus tiettyjen varausten vähennysoikeus, pienen-

nettiin rakennuksista tehtävien poistojen maksimiprosenttia ja muutenkin kavennettiin tuloksenlaskennan 

liikkumavaraa. (Leppiniemi 1996, s. 20) 
14

 Yhtiön varat ja velat toimivat pohjana laskettaessa osakkeen matemaattista arvoa. TVL 33b.1 §:n mu-

kaan yhtiöstä saatu osinko on osakkeenomistajalle verovapaata tuloa osakkeen matemaattiselle arvolle 

laskettua yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa saakka, kuitenkin korkeintaan 60 000 euroon asti. 
15

 Leppiniemi 1996, s. 19. 
16

 Luku sisältää julkistetut yrityskaupat, joissa kotimainen ostaja, myyjä ja/tai kohdeyhtiö (KPMG 2011). 
17

 KPMG 2011 ja Laitila 2011a, s. 18. 
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rä jatkoi kasvuaan myös vuonna 2011, mikä aiheutui osittain vuodenvaihteeseen 2011–

2012 ajoittuneesta pääomaveroasteen korotuksesta 28 prosentista 30 prosenttiin. Yrityk-

set pyrkivät saattamaan yrityskauppaprosessin loppuun ennen veromuutosta.
18

 Lähes 

puolet Suomen yrittäjistä on tällä hetkellä yli 50-vuotiaita. Yritysbarometriarvioiden 

mukaan jopa 50 000 yrityksessä omistajanvaihdos voi olla ajankohtainen seuraavan 

viiden vuoden aikana. Noin puolet näistä yrityksistä arvioi kohtaavansa vaikeuksia lii-

ketoiminnan jatkajan löytämisessä.
19

 Voidaankin olettaa, että liikearvoa ja sen poista-

mista on tulevaisuudessa pohdittava yhä useammassa yrityksessä.  

 

1.2 Tutkimusongelma, keskeiset kysymykset ja rajaukset 

 

Kirjapitolaki ja elinkeinoverolaki eivät kumpikaan määrittele liikearvon käsitettä. Lii-

kearvolle on kuitenkin löydettävissä toisistaan poikkeavia määritelmiä kirjallisuudesta, 

ja sitä voi muodostua erilaisissa tilanteissa. Liikearvon kirjanpidollinen ja verotukselli-

nen käsittely on sidoksissa siihen, missä yhteydessä liikearvo on muodostunut. Tutki-

muksessa keskitytään osakeyhtiöiden välisessä liiketoimintakaupassa muodostuvaan 

liikearvoon ja tutkimuksessa määritelläänkin aluksi, mitä käsitteillä liikearvo ja liike-

toimintakauppa tarkoitetaan. Tässä yhteydessä selvitetään myös liikearvon muodostu-

misen ja kauppahinnan kohdistamisen sääntelyä. 

 

Tutkimuksen keskeisenä ongelmana on tutkia ja vertailla, mitä mahdollisuuksia Suomen 

kansallinen kirjanpito- ja verolainsäädäntö antavat liiketoimintakaupassa ostajayhtiön 

taseeseen muodostuvan liikearvon poistamiseen. Liikearvon poistamisessa on kysymys 

arvostamis-, laajuus- ja jaksottamisongelmasta. Tutkimus keskittyy hakemaan vastauk-

sia ennen kaikkea jaksottamisongelmaan tutkittaessa liikearvon poistamista. Keskei-

simmät kysymykset koskevat liikearvon poistojen aloittamista, poistoaikaa ja poistome-

netelmää. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös sitä, miten liikearvoon kohdistuvissa 

tulonodotuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat poistoihin, ja lisäksi pyritään selvit-

tämään liikearvon ja EVL 40 §:n välistä problematiikkaa. 

 

                                                 

18
 Laitila 2011b ja Jalonen 2012. 

19
 Ernst&Young – Elinkeinoelämän keskusliitto 2011, s. 10. 
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Yrityksen tilinpäätöksessä esittämä tilikauden tulos toimii verotettavan tuloksen pohja-

na, johon tehdään EVL:n vaatimia korjauksia. Tiettyjen tulo- ja menoerien osalta EVL 

edellyttää vastaavien kirjausten tekemistä kirjanpitoon. Käsiteltäessä liikearvon poista-

mista verotuksessa on tarkoituksenmukaista tutkia myös sitä, millainen kirjanpitosidon-

naisuus näihin poistoihin liittyy ja, mitä kirjanpitosidonnaisuudesta seuraa verotuksessa. 

 

Käsiteltäessä verosuunnittelun tutkimus keskittyy poistoihin tulossuunnittelukeinona. 

Liikearvon hankintamenon poistamisen tulossuunnittelumahdollisuudet kohdistuvat 

poistojen aloittamiseen ja poistoaikaan. Oikeuskäytännön perusteella myös hyllypoistoa 

voitaneen pitää yhtenä tulossuunnittelun keinoista
20

. Keskeisenä ongelmana on selvit-

tää, millaisissa tilanteissa verosuunnittelulla voidaan saavuttaa veroetua. 

 

Selkiytettynä keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Mitä käsitteillä liikearvo ja liiketoimintakauppa tarkoitetaan? 

 Miten kauppahinta kohdistetaan ja miten sitä säännellään? 

 Millä tavoin liikearvon hankintameno voidaan vähentää kirjanpidossa ja vero-

tuksessa? 

 Mihin poistomenetelmän, poistoajan ja poistojen aloittaminen tulee perustua? 

 Millainen kirjanpitosidonnaisuus verotuksessa tehtäviin liikearvon poistoihin 

kohdistuu? 

 Mitä EVL:n ja KPL:n poistosäännösten eroista seuraa? 

 

Tutkimus käsitellään osakeyhtiöiden välisessä liiketoimintakaupassa muodostuvaa lii-

kearvoa. Tarkasteltavaksi yhtiömuodoksi on valittu osakeyhtiö, sillä se on yleisin Suo-

messa käytetyistä yritysmuodoista. Osakeyhtiön valintaa puoltaa myös se, että suurten 

yritysten taseisiin on aktivoitu liikearvoa useammin kuin pienten yritysten, jotka ovat 

yhtiömuodoltaan yleensä yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai henkilöyhtiöitä. Lisäksi 

osakeyhtiönä toimimisessa on monipuoliset verosuunnittelumahdollisuudet. Osakeyhtiö 

on itsenäinen verovelvollinen ja siten verosuunnittelumahdollisuudet kohdistuvat sekä 

itse osakeyhtiön että sen osakkeenomistajien verotukseen.  

                                                 

20
 Ratkaisu KHO 19.12.2008 T 3372 osoittaa, että pitkävaikutteisesta menosta hyllytetty poisto saadaan 

käyttöön vasta poistoajan päätyttyä. 
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Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä kahdella tapaa, joko myymällä yhtiön osak-

keet osakekaupalla tai yrityksen liiketoiminta liiketoimintakaupalla
21

. Osakekauppa
22

 on 

rajattu tutkimus ulkopuolelle, koska osakekaupassa syntyvästä konserniliikearvosta ei 

voida tehdä verotuksessa poistoja. KPL:ssa konserniliikearvon poistamisesta koskeva 

säännös (6:8.5§) on hyvin vastaavanlainen kuin liikearvoa koskeva säännös (9§). Tut-

kimuksen käsitellessä liikearvon poistoa kirjanpidossa voidaan esille tulleita päätelmiä 

osin soveltaa konserniliikearvon poistamiseen. Konserniliikearvolle kohdistettu osuus 

kauppahinnasta katsotaan verotuksessa osaksi osakkeiden hankintamenoa. EVL 13 §:n 

mukaan osakkeet ovat kulumatonta käyttöomaisuutta, josta ei voi tehdä poistoja. Osak-

keiden konserniliikearvolle kohdistettu hankintamenon osuus voidaan vähentää vasta 

osakkeiden luovutuksen yhteydessä saadusta myyntitulosta tai, jos kyseessä oleva osa-

keyhtiö purkautuu
23

. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan liikearvon muodostumista ja poistamista kansallisen lain-

säädännön tasolla. Kirjanpitoa säätelevä kansainvälinen lainsäädäntö eli IFRS-

standardit
24

 on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, koska kyseisten normien vaikutus ve-

rotukseen on vähäinen ja toisaalta IFRS-standardien laajuuden vuoksi syvällisen tutki-

muksen tekeminen ei tässä yhteydessä ole mahdollista. Lisäksi suurin osa suomalaisista 

listaamattomista yhtiöistä noudattaa kansallista FAS-tilinpäätösjärjestelmää
25

. 

 

1.3 Metodologinen lähestymistapa ja lähdeaineisto 

 

Tutkimuksen keskeisin ongelma koostuu oikeustieteellisestä osa-alueesta. Lähestyttäes-

sä tutkimusaihetta oikeustieteellisestä näkökulmasta tärkeimmäksi tehtäväksi muodos-

                                                 

21
 Sotka 2011. 

22
 Osakekaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä myy ostajalle omistamansa osakkeet tai osan niistä. 

Ostettavan yrityksen varat ja velat eivät siirry kaupassa, vaan ne ovat kaupan jälkeenkin ostetun osakeyh-

tiön varoja ja velkoja. (Blummé ym. 2008, s. 14.) 
23

 ks. tarkemmin Nuotio 2003, s. 82. 
24

 IFRS-standardien mukaisessa tilinpäätöksessä liikearvosta ei tehdä vuotuisia poistoja vaan liikearvolle 

tehdään tilikausittain arvonsäilyttämistesti ja tarvittaessa kirjataan arvonalentumispoisto (Leppiniemi 

2006, s. 213). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1606/2002 mukaan kaikkien EU:ssa 

julkisesti noteerattujen yhtiöiden on laadittava tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Asetuk-

sessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus sallia muidenkin kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden 

noudattaa IFRS-standardeja. Suomessa on säädetty edellä kuvattu mahdollisuus käyttää kansainvälisiä 

standardeja KPL 7:3 §:ssä. 
25

 Leskelä 2011. 
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tuu liikearvon jaksottamisongelman verotuksellisen ja kirjanpidollisen sääntelyn tarkas-

telu. Analyysin tekeminen liikearvon poistamisesta kirjanpidossa ja verotuksessa vaatii 

voimassa olevan oikeuden sisällön tarkempaa tuntemusta ja ymmärrystä. Tällöin tutki-

mukseen on valittava oikeusdogmaattinen lähestymistapa. Oikeusdogmatiikka pyrkii 

antamaan vastauksen kysymykseen, kuinka aktuaalisessa tilanteessa pitäisi toimia voi-

massa olevan oikeuden mukaan
26

. ”Parhaan mahdollisen” tulkinnan ohella oikeusdog-

matiikka tavoittelee voimassa olevien säännösten systematisointia
27

. 

 

Tutkimuksen keskeisintä lähdeaineistoa on oikeustieteelliselle tutkimukselle ominaisesti 

kirjoitettu laki. Liikekirjanpitoa koskevan lainsäädännön perusta muodostuu kirjanpito-

laista ja kirjanpitoasetuksesta. Suomen kirjanpitolainsäädäntö on laadittu suppeaksi ja 

merkittävä osa käytännön ratkaisuista on jätetty tehtäväksi hyvää kirjanpitotapaa nou-

dattaen
28

. Hyvää kirjanpitotapaa ei ole määritelty laissa täsmällisesti. Sen lähteitä ovat 

lainsäädännön lisäksi muun muassa kirjanpitoa koskevat viranomaismääräykset, kirjan-

pitolautakunnan ohjeet ja lausunnot sekä tilintarkastaja- ja muiden laskentatoimen am-

mattihenkilöiden järjestöjen lausunnot ja kannanotot.
29

 Verotusta koskevan lainsäädän-

nön perustan muodostaa puolestaan elinkeinoverolaki.  

 

Liikearvon käsitettä määriteltäessä käytetään osittain ulkomaista US GAAP:a ja IFRS-

standardeja käsittelevää kirjallisuutta, sillä kotimaisesta kirjallisuudesta ei ole laajem-

min löydettävissä liikearvon määritelmää koskevaa tutkimusaineistoa. Liikearvon muo-

dostumisprosessia tutkittaessa lähteenä käytetään ennen muita yrityksen arvonmääritys-

tä ja yritysjärjestelyitä käsittelevää kirjallisuutta. Julkaisijoista mainittakoon esimerkiksi 

Jarmo Leppiniemi ja Nils Blummé. 

 

Käsiteltäessä liikearvon poistamisen jaksottamisongelmaa keskeistä lähdemateriaalia 

ovat lainsäädännön ohella lain esityöt ja oikeuskäytäntö. Lain esitöistä erityisesti halli-

tuksen esitykset saavat painoarvoa. Oikeuskirjallisuus toimii lainsäädäntöä ja oikeus-

käytäntöä tulkitsevana lähdemateriaalina. Asiantuntijahaastatteluilla pyritään löytämään 

näkemyksiä siitä, miten sellaisissa oikeudellisesti tulkinnanvaraisissa tilanteissa, joista 

                                                 

26
 Husa ym. 2008, s. 20. 

27
 Ks. tarkemmin oikeusdogmatiikan systematisoinnista ja tulkinnasta Siltala 2001, s. 187. 

28
 Ihantola ym. 2008, s. 13. 

29
 Ihantola ym. 2008, s. 52. 
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ei ole oikeuskäytäntöä, tulisi toimia. Liikearvon poistamisen verosuunnittelumahdolli-

suuksia tutkittaessa lähdeaineisto painottuu tilinpäätös- ja verosuunnittelua koskevaan 

kirjallisuuteen. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen jäsentely lähtee liikkeelle liikearvon ja liiketoimintakaupan sekä niihin 

liittyvien käsitteiden kuvaamisesta luvussa kaksi. Tämän jälkeen tarkastellaan liiketoi-

mintakaupassa syntyvän liikearvon muodostumisprosessia eli sitä, millaisessa tilantees-

sa ja miten liikearvoa muodostuu. Luvussa kaksi käsitellään myös kauppahinnan koh-

distamista liiketoimintakaupassa siirtyville omaisuuserille. 

 

Luvussa kolme tarkastellaan liikearvon poistamista kirjanpidossa. Liikearvon vähen-

nyskelpoisuutta tutkitaan kirjanpitolain ja -asetuksen sekä muiden aiheeseen soveltuvien 

oikeuslähteiden mukaisesti. Jaksottamisongelmaan perehdytään selvittämällä mitä eri-

laisia mahdollisuuksia lainsäädäntö antaa poistojen aloittamiselle, poistomenetelmän 

valintaan sekä poistoajan määrittämiseen. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista 

käsitellä myös toimenpiteitä, jotka aiheutuvat liikearvoon kohdistuvien tulonodotusten 

muutoksista.  

 

Luvussa neljä tarkastellaan vastaavasti sitä, miten verolainsäädäntö sääntelee liikearvon 

poistamisesta. Tässä yhteydessä käsitellään myös verotuksessa tehtäviin poistoihin koh-

distuvaa kirjanpitosidonnaisuutta. Lisäksi selvitetään, miten liikearvoon kohdistuvissa 

tulonodotuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat verovuonna tehtäviin poistoihin  ja 

sitä, millaisissa olosuhteissa liikearvon poistamaton hankintameno voidaan vähentää 

kerralla verotuksessa.  

 

Luvussa viisi käsitellään tutkimuksessa jo esiin tulleiden tutkimustulosten pohjalta kir-

janpidon ja verotuksen poistosäännösten erojen seurauksia sekä poistojen verosuunnitte-

lumahdollisuuksia. Luvussa kuusi kootaan tutkimuksessa kerätyt havainnot yhteen ja 

esitetään vastaukset edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  
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2.  LIIKEARVO JA LIIKETOIMINTAKAUPPA 

 

2.1  Liikearvon määritelmä  

 

Keskeinen lainsäädäntö (KPL, KPA ja EVL) ei määrittele liikearvon käsitettä, vaan 

määritelmä perustuu vakiintuneeseen käsitykseen ja oikeuskirjallisuuteen. Liikearvon 

käsitteelle on kirjallisuudessa esitetty useita erilaisia määritelmiä. Liikearvo on käsite, 

jonka tarkkaa euromääräistä arvoa on erittäin haastava määrittää. Liikearvon arvostami-

nen on tarpeen paitsi yrityskauppaa toteutettaessa, myös perintö- ja lahjaverotuksessa 

sekä yrityksen nettovarallisuutta laskettaessa. Liikearvon määritelmät sisältävät usein 

ajatuksen eräänlaisesta yrityksen ”ylimääräisestä” arvosta, joka on yrityksen nettovaral-

lisuuden tai liiketoiminnalle normaalin tulovirran yläpuolella
30

. Liikearvosta käytetään 

myös nimitystä goodwill
31

. 

 

Huolimatta siitä, että tutkimus käsittelee liikearvoa kansallinen lainsäädännön tasolla, 

on liikearvolle löydettävissä selkein määritelmä liiketoimintojen yhdistämistä käsittele-

västä IFRS 3 -standardista. IFRS 3:51–52 mukaan liikearvo on se osa yrityskaupan han-

kintamenosta, joka ylittää ostajayhtiön osuuden hankittujen yksilöitävissä olevien varo-

jen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvästä arvosta kaupan toteuttamisajankohtana. 

Liikearvo edustaa maksua, jonka ostajayhtiö on suorittanut ennakoidessaan vastaista 

taloudellista hyötyä, joka on seurausta sellaisista hankituista varoista, jotka eivät ole 

yksilöitävissä olevia ja erotettavissa toisistaan. 

 

Johnson ja Petrona esittivät ensimmäisen yleisesti hyväksytyn määritelmän liikearvolle 

vuonna 1998
32

. He määrittelevät liikearvon kahdesta yleisestä näkökulmasta. ”Top-

down” -perspektiivistä tarkasteltuna liikearvo on yrityskaupan yksi osa, joka pohjautuu 

ostajan ennakko-odotuksiin tulevaisuuden tuotoista. Kokonaisinvestointi nähdään koos-

tuvan useasta osatekijästä, jotka yksilöidään taseen eriksi. Se osa, jota ei pystytä yksi-

                                                 

30
 Järvikare 1997, s. 112. 

31
 Erityisesti kansankielisissä julkaisuissa sanaa goodwill näkee käytettävän synonyymina myös yrityksen 

tai tietyn tuotteen ns. mainearvolle. Ulkomaisessa kirjallisuudessa liikearvosta käytetään goodwillin ohel-

la termiä going concern. 
32

 Ojala 2007, s. 9. 
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löimään, on liikearvoa. ”Bottom-up” -perspektiivistä liikearvo määritellään päinvastai-

sesti, jolloin sen katsotaan olevan osiensa summa. Mikäli ostajan maksama hinta ylittää 

hankinnan kohteena olevan yrityksen nettovarallisuuden käyvän arvon, oletetaan että 

ostaja on hankkinut myös muita resursseja, joilla on arvoa hänelle. Yksilöitäessä lii-

kearvon osatekijöitä tulee liikearvo tulkita laajasti, jotta osatekijöiden muodostama ko-

konaispotentiaali pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. 

 

”Bottom-up” -näkökulmasta tarkasteltuna liikearvo voidaan katsoa koostuvan seuraavis-

ta osatekijöistä: 

 

1) se hankintamenon osa, joka ylittää ostetun yrityksen nettovarallisuuden kirjanpi-

toarvon  

2) ostetun yrityksen taseeseen kirjaamattoman nettovarallisuuden käypä arvo (esi-

merkiksi tietty tase-erä ei täytä kirjaamisen kriteerejä) 

3) ostetun yrityksen going concern
33

 -tekijän käypä arvo 

4) ostavan ja ostetun yrityksen liiketoimintojen ja nettovarallisuuksien yhdistämi-

sestä syntyvän synergiaedun käypä arvo 

5) ostetun yrityksen yliarvostamisesta aiheutuva ylihinta 

6) ostajan maksama ylihinta.
34

 

 

2.2 Liikearvoa muodostavat tekijät 

 

Liikearvo on aineeton tuotannontekijä, joka muodostuu yrityksen erityisestä osaamises-

ta, jakelunkanavista, toimintaverkostoista, laajasta asiakaskunnasta, vahvasta markkina-

asemasta tai muusta merkittävästä lähteestä. Yrityksen toiminnan näkökulmasta tu-

lonodotukset perustuvat viime kädessä liikearvon olemassaoloon.
35

 Yrityksen oman 

toiminnan yhteydessä muodostunut liikearvo ei yleensä näy taseessa, sillä yrityksen 

kehittämisestä syntyneet kustannukset vähennetään lähtökohtaisesti vuosikuluina. Tilin-

päätöksessä näkyvä liikearvo syntyy vain, jos se ostetaan yrityksen ulkopuolelta, tai jos 

                                                 

33
 Going consern -tekijällä tarkoitetaan tässä yhteydessä ostettavan yrityksen joko sisäisesti tai aiemmin 

yrityskaupan kautta hankkimaa liikearvoa (Johnson – Petrona 1998, s. 296). 
34

 Johnson – Petrona 1998, s. 294–295. 
35

 Leppiniemi – Leppiniemi 2007, s. 231. Ks. myös Blummé ym. 2008, s. 185. 
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yrityksiä sulautetaan keskenään.
36

 Yrityskaupassa liikearvosta maksettu hinta on vasti-

ketta sellaisista aineettomista tuotannontekijöistä, jotka eivät näy ostettavan yrityksen 

taseessa. 

 

Yrityksille muodostuu liikearvoa toimintansa yhteydessä. Liikearvoa muodostavana 

tekijänä nähdään usein synergia, joka on seurausta eri tuotannontekijöiden yhdistämi-

sestä tai laajemmassa kontekstissa, eri yritysten yhdistämisestä. Yrityksen arvo organi-

saationa on usein suurempi kuin sen osien eli tuotannontekijöiden summa. Tämä lisäar-

vo on seurausta yrityksen toimintansa avulla luomasta synergiasta
37

. 

 

Leppiniemen ohella Gore ja Zimmerman korostavat synergian ja liikearvon yhteyttä.  

Heidän mukaansa liikearvon esiintymiselle on olemassa useita mahdollisia syitä, mutta 

näistä yleisin on synergia. Tässä yhteydessä synergia määritellään lisäarvoksi, jonka 

kaksi yritystä yhdessä muodostavat. Vastaavaa lisäarvoa ei ole mahdollista saavuttaa 

yritysten harjoittaessa liiketoimintaa itsenäisesti. Liiketoimintasynergia käsittää volyy-

min kasvamisesta aiheutuvat alhaisemmat kustannukset, markkinaosuuden kasvamisesta 

aiheutuvat korkeammat myyntihinnat ja myynnin kasvun, joka on seurausta uusista 

myyntikanavista ja -markkinoista. Liiketoimintasynergian lisäksi yrityskaupassa saattaa 

muodostua finanssisynergiaa. Ostaja saattaa saavuttaa alhaisemman pääoman kustan-

nuksen ja paremman lainanottokyvyn seurauksena yrityksen kasvaneesta koosta ja yh-

distettyjen toimintojen diversifioinnista.
38

 

 

KPA 6 §:n mukaan liikearvo esitetään tilinpäätöksessä taseen pysyvissä vastaavissa
39

, 

kohdassa aineettomat hyödykkeet.  Verotuksessa liikearvo on niin ikään yrityksen varal-

lisuutta.  Kirjallisuudessa ja artikkeleissa on kuitenkin esitetty näkemyksiä, joiden mu-

kaan liikearvoa ei tulisi käsitellä yrityksen varallisuutena. Schuetzin mukaan liikearvo ei 

ole varallisuutta, koska sitä ei voida myydä erillisenä liiketoiminnasta. Hän toteaa, että 

kaiken varallisuuden, joka ei ole rahaa tai rahaksi vaihdettavaa, tulisi pystyä myymään 

                                                 

36
 Leppiniemi – Walden, kohta 8.4.3. Liiketoimintasiirto verotuksessa.. Ks. tarkemmin liikearvon käsitte-

lystä sulautumisen yhteydessä Honkamäki – Pennanen 2010, s. 122. 
37

 Leppiniemi 1999, s. 63. 
38

 Gore – Zimmerman 2010, s. 48. 
39

 Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena 

(KPL 4:3 §). 
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erillisinä.
40

 Gore ja Zimmerman esittävät puolestaan, että varallisuuden tulee olla sellai-

nen tunnistettavissa oleva tuotannontekijä, jolla on erillistä arvoa. He eivät pidä liikear-

voa muodostavaa synergiaa erillisenä ja itsenäisenä eränä, joka tulisi merkitä tilinpää-

töksessä varallisuutena. Lisäksi he perustelevät näkemystään sillä, että liikearvo saattaa 

hävitä nopeasti taseesta talouden laskusuhdanteessa, jolloin myyntiennusteet ja odotetut 

käyttökatteet eivät toteudu.
41

 Kuitenkin niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin kir-

janpito- ja verotuslainsäädännössä liikearvo katsotaan varallisuudeksi. Raskaat liikear-

von alaskirjaukset meneillään olevan talouden matalasuhdanteen aikana saattavat kui-

tenkin lisätä aiheesta keskustelua, sillä tilinpäätösinformaatiota on pyritty viime vuosina 

viemään entistä enemmän kohti sijoittajien informaatiotarpeita. 

 

Liikearvo on siis aineetonta omaisuutta, jota ei voi ostaa tai myydä erikseen. Se koostuu 

useasta osatekijästä, joita on käytännössä mahdoton erotella toisistaan. Liikearvo muo-

dostuu yrityksen toiminnan tuloksena, mutta taseeseen se aktivoidaan ainoastaan yritys-

järjestelytilanteissa kuten liiketoiminta- ja osakekaupassa sekä sulautumisessa. Tällöin 

liikearvolla tarkoitetaan yrityksestä maksettua hintaa vähennettynä substanssiarvolla. 

Yrityskaupoissa liikearvon määrän arviointiin vaikuttaa suuresti tulevaisuuden odotuk-

set, joten yrityksen arvon määrityksessä liikearvo on selvästi haastavampi määriteltävä 

kuin ostettavan yrityksen aineellinen omaisuus. Täten voidaan sanoa, että mitä enem-

män kauppahintaan sisältyy liikearvoa, sitä suurempi riski investointiin liittyy. Vertail-

taessa eri yritysten taseessa olevaa liikearvoa on tarkoituksenmukaista suhteuttaa se 

omaan pääomaan. Yrityksen taloudellisen tilanteen ollessa heikko taseessa oleva suuri 

liikearvon määrä vaikeuttaa yrityksen tilannetta entisestään, sillä liikearvo ei ole rea-

lisoitavissa samoin kuin aineellinen omaisuus. 

 

Taulukossa 1 on esitetty kymmenen liikearvo/oma pääoma -suhdeluvultaan suurinta 

suomalaista pörssiyhtiötä. Pörssiyhtiöt tekevät tilinpäätökset noudattaen IFRS-

standardeja. Vaikka nämä standardit on rajattu tutkimuksen ulkopuolella, voidaan tau-

lukon perusteella todeta, että liikearvo saattaa muodostaa hyvin merkittävän osan yhtiön 

tasearvosta. 

 

                                                 

40
 Schuetze 1993, s. 69. 

41
 Gore – Zimmerman 2010, s. 48. 
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2008  Yhtiö Liikearvo / oma pääoma -% 

1  Biotie Therapies  345 

2  Suomen Terveystalo 166 

3  Turvatiimi 138 

4  Ixonos 128 

5  Digia 124 

6  Affecto 124 

7  Etteplan 123 

8  Sanoma 121 

9  Tiimari 109 

10  Cencorp 107 

Taulukko 1. Kymmenen suurinta pörssiyhtiötä liikearvo/oma pääoma -suhdeluvultaan 

31.12.2008.
42

 

 

Numeerisesti suurimmat liikearvot löytyvät Nokialta (6 258 milj. euroa), Sanomalta 

(1492 milj. euroa) ja UPM-Kymmeneltä (933 milj. euroa).  

 

Liikearvo voi olla myös negatiivista, jolloin siitä saatetaan käyttää myös nimitystä bad-

will-arvo. Negatiivinen liikearvo kuvaa yrityksen toimintaan kohdistuvien tulonodotus-

ten pienemmyyttä verrattuna substanssiin. Tällaisessa tilanteessa yrityksen toiminnan 

jatkaminen ei ole taloudellisesti mielekästä. Täten yrityksen olisi taloudellisesti kannat-

tavampaa liiketoiminnan jatkamisen sijaan lopettaa liiketoiminta ja myydä tuotannonte-

kijät erillisinä sekä maksaa velat pois.
43

 Tällainen tilanne johtaa usein yrityksen terveh-

dyttämistoimiin ja aktivointien kriittiseen tarkasteluun
44

. Negatiivisen liikearvon määrä 

saadaan selville laskemalla substanssiarvon ja tuottoarvon (positiivinen) erotus
45

.  

 

 

 

                                                 

42
 Finanssivalvonta 2009, s. 28. 

43
 Leppiniemi – Leppiniemi, luku 8. erityissovelluksia, yrityksen arvon määrittäminen, substanssiarvo ja 

tuottoarvo, goodwill-arvo ja badwill-arvo. 
44

 Leppiniemi – Leppiniemi 2007, s. 232 ja Leppiniemi 1999, s. 63. 
45

 Leppiniemi 1999, s. 63. 
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2.3 Liikearvo verotuksessa 

 

Kirjanpitolaki sisältää yksinomaisen säännöksen liikearvon poistamisesta ja kirjanpito-

asetuksen mukaisesti liikearvo ilmoitetaan taseen pysyvissä vastaavissa. Verotuksessa 

liikearvon luonne omaisuuseränä ei ole näin selkeä. Verotuksessa yrityksen varat jae-

taan lähtökohtaisesti eri omaisuuslajeihin, joita ovat rahoitus-, vaihto-, sijoitus- ja käyt-

töomaisuus. Hyödykkeen omaisuuslajin määrittämisessä olennaista on sen käyttötarkoi-

tus eikä niinkään laatu
46

. Eri omaisuuslajien sääntely eroaa lähinnä jaksottamissäännös-

ten kohdalla. Liikearvo ei kuitenkaan kuulu mihinkään mainituista omaisuuslajeista 

vaan sitä käsitellään verotuksessa pitkävaikutteisena menona, jonka poistamista säänte-

lee EVL 24 §. Säännöksen soveltamisalaan kuuluvat menot eivät kerrytä yritykselle 

käyttöomaisuutta eikä muuta liikevarallisuutta, mutta menoilla on pitkä (vähintään 3 

vuotta) tuloa kerryttävä vaikutus
47

. Liikearvon ohella EVL 24 §:ssä tarkoitettuja pitkä-

vaikutteisia menoja ovat muun muassa vuokrahuoneiston perusparannusmenot ja elin-

keinoluvan hankintameno. Liikearvon poistamiseen ei voida soveltaa EVL 37 §:ä, kos-

ka liikearvoa ei ole mahdollista luovuttaa erikseen. 

 

Käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen välinen asemointi ei ole täysin ongel-

matonta. Mattilan mukaan pitkävaikutteisten menojen kohdalla kysymys ei ole käyttö-

omaisuuteen kuuluvista hankintamenoista, vaan niitä lähellä olevista menoista
48

. Pentti-

lä on puolestaan todennut, että pitkävaikutteiset menot eivät ole käyttöomaisuutta
49

. 

Näitä näkemyksiä tukee EVL:n käyttöomaisuuden määritelmä. EVL 12 §:n mukaan: 

Käyttöomaisuutta ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut maa-alueet, 

arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, patentit ja muut 

erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä soran- ja hiekanotto-

paikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet. Maa-

alue, arvopaperit ja muut sellaiset hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomai-

suutta. 

 

                                                 

46
 Näin Tikka ym., luku 11. Rahoitusomaisuus, Ala, Käyttötarkoitus. 

47
 Mattila 2010, s. 466. 

48
 Mattila 2010, s. 466. 

49
 Penttilä, kohta KHO 19.12.2008 T 3372 tasapoisto – hyllypoisto, kommentit. 
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Liikearvoa, jota ei voida luovuttaa erikseen, ei voida pitää mihinkään pykälässä mainit-

tuun hyödykeryhmään kuuluvana. Näkemystä, jonka mukaan pitkävaikutteiset menot 

eivät ole käyttöomaisuutta tukee myös se, että elinkeinoverolain kolmannessa luvussa, 

joka sääntelee käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottamista, ei mainita pitkävaikut-

teisia menoja. Myös oikeuskäytännössä on todettu, etteivät EVL 24 §:ssä tarkoitetut 

menot ole käyttöomaisuutta
50

.  

 

Verohallinto kuitenkin hämärtää käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen välis-

tä asemointia. Yhteisön elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (lomake 6B) varallisuus-

laskelmalla pitkävaikutteiset menot on ryhmitelty käyttöomaisuuden alle. Lisäksi pitkä-

vaikutteisista menoista tehtävät poistot ilmoitetaan verotusmenettelyssä lomakkeella 

(nro 62), joka on otsikoitu erittelyksi kuluvan käyttöomaisuuden poistoista. Kyseisellä 

lomakkeella on myös mahdollisuus tehdä pitkävaikutteisten menoista lisäpoisto EVL 40 

§:n perusteella. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan pitkävaikutteiset menot eivät ole 

käyttöomaisuutta, vaikka mainituista lomakkeista voisi toisin luulla
51

. 

 

2.4  Liiketoimintakauppa 

 

2.4.1 Liiketoimintakaupan määritelmä 

 

Yrityskauppojen toteutusmuodot on perinteisesti jaettu kahteen pääryhmään: liiketoi-

minta- eli substanssikauppoihin ja osake- ja yhtiöosuuskauppoihin. Tällä jaolla on olen-

nainen merkitys niin myyjän kuin ostajankin verotukseen. Osakeyhtiömuotoisessa yri-

tyksessä on lähtökohtaisesti mahdollisuus valita kaupan muoto. Yhtiö voi myydä omai-

suuttaan eli substanssia tai yhtiön omistaja myy yhtiön osakkeita tai osuuksia. Liiketoi-

mintakauppana pidetään sekä aineellisten että aineettomien tuotannontekijöiden muo-

dostavan yrityksen osan hankintaa. Osan tulee olla itsenäinen ja toiminnallisen kokonai-

suuden osa, kuten tulosyksikkö tai tuotantolinja.
52

 Esimerkiksi pelkästään koneen ja 

siihen liittyvien raaka-aineiden hankinnassa ei ole kysymys liiketoimintakaupasta. Yksi 

                                                 

50
 KHO 2003:43. 

51
 Verohallinto 2012. 

52
 Katramo ym. 2011, s. 28.  
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luonnollinen syy yrityskaupan toteuttamiselle liiketoimintakauppana on se, ettei ostaja 

halua ostaa koko yhtiötä vaan ainoastaan tarvitsemansa omaisuuden. Toiseksi ostajan 

ostaessa toisen yhtiön osakekannan, ostajayhtiö ei saa vähentää kauppahintaa omassa 

verotuksessaan.
53

 

 

Liiketoimintakauppa on tietynlainen perusmalli liiketoiminnan luovuttamiseen. Liike-

toimintakaupassa on kyse siitä, että tietty liiketoiminta ja siihen liittyvät varat, velat ja 

vastuu siirtyvät myyjältä ostajalle. Kauppaan liittyy usein myös ostajan ja myyjän lisäk-

si kolmas osapuoli. Häntä tarvitaan siirrettäessä sellaisia oikeuksia tai velvollisuuksia, 

joista on sovittu myyjän ja kolmannen osapuolen kesken. Esimerkiksi liiketoimintaan 

kohdistuvat velat eivät siirry automaattisesti myyjältä ostajalle, vaan siihen vaaditaan 

velkojan suostumus.
54

 Usein kuitenkaan velat ja rahavarat eivät sisälly siirtyvään sub-

stanssiin vaan jäävät myyjäyhtiölle
55

. 

 

Liiketoimintakaupassa ostaja ja myyjä sopivat erikseen siirtyvästä omaisuudesta. Liike-

toimintakaupassa myyjänä toimii osakeyhtiö. Ostajana on joko yritys tai yksityishenki-

lö. Lähtökohtaisesti ostaja hankkii liiketoiminnan sekä sen käyttö- ja vaihto-

omaisuuden, jonka hän katsoo tarpeelliseksi yrityksen toiminnan jatkamiseen.
56

 Liike-

toiminnasta maksettu hinta antaa oikeuden kaupan kohteena olevan liiketoiminnan net-

tovarallisuuteen, joka muodostuu varojen, velkojen ja vastuiden erotuksesta
57

. 

 

2.4.2 Myyjän verotus 

 

Myyjäyhtiön luovuttaessa liiketoiminnan ja siihen sisältyvät omaisuuserät muodostuu 

yhtiölle verotettavaa tuloa. EVL 5 §:n 1 kohdan mukaan: 

Veronalaisia elinkeinotuloja ovat vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta sekä 

muista elinkeinossa käytetyistä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä saa-

                                                 

53
 Siikarla 2001, s. 336. 

54
 Blummé ym. 2008, s. 113. 

55
 KPMG 2010a. 

56
 Sotka 2011 ja KPMG 2010a. 

57
 Blummé ym. 2008, s. 113. 
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dut luovutushinnat ja muut vastikkeet 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyin 

poikkeuksin. 

 

EVL 6.1 §:n 1 kohta, joka koskee käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapautta, 

ei lähtökohtaisesti tule sovellettavaksi liiketoimintakaupassa, sillä kaupan kohteena ei-

vät ensisijaisesti ole osakkeet
58

. Mikäli siirtyvään substanssiin sisältyy tytäryhtiöosak-

keita, osakkeiden luovutushinta ei ole veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintameno 

vähennyskelpoinen meno, jos EVL 6b §:ssä mainitut edellytykset täyttyvät. Veronalais-

ta osuutta laskettaessa myydyn omaisuuden myyntihinnasta vähennetään kunkin hyö-

dykkeen verotuksessa vähentämättä oleva hankintameno. Myyjäyhtiölle realisoituu joko 

luovutusvoittoa tai -tappiota riippuen hyödykkeen verotuksessa poistamatta olevasta 

hankintamenosta.
59

  

 

Myyjäyhtiöllä voi olla taseessaan liikearvoa liiketoimintakaupan toteuttamishetkellä, 

esimerkiksi aiemmin toteutetusta yrityskaupasta. Siltä osin kun liiketoimintakaupassa 

on kysymys puhtaasti myyjäyhtiön liiketoiminnassa kehittyneestä liikearvosta, ei myy-

jällä ole liikearvoa vastaavaa hankintamenoa. Tällöin liikearvo tuloutuu kokonaisuudes-

saan myyjälle.
60

 

 

2.4.3 Liikearvon muodostuminen ja kauppahinnan kohdistaminen 

 

KPL tai KPA ei sisällä sääntelyä kauppahinnan kohdistamisesta, mutta kirjanpitolauta-

kunta yleisohjeeseen konsernitilinpäätöksestä (KILA 7.11.2006) sisältyy ohjeistus 

                                                 

58
 Myyjäyhtiön intressinä on usein toteuttaa yrityskauppa osakekauppana liiketoimintakaupan sijaan EVL 

EVL 6.1 §:n 1 kohdassa säädetyn verovapauden vuoksi. Kun yrityskauppaa ryhdytään suunnittelemaan 

riittävän ajoissa, voi myyjäyhtiö vaikuttaa yrityskaupan veroseuraamuksiin muokkaamalla myytävää 

kohdetta ja omistusrakennetta. Myytävä liiketoiminta on usein mahdollista ns. paketoida yhdeksi yhtiöksi 

tai alakonserniksi. EVL tarjoaa erilaisia, veroneutraaleja vaihtoehtoja yritysrakenteiden muokkaamiseen. 

Näistä jakautuminen on luonnollisin tapa eriyttää yhtiön liiketoiminnat toisistaan ennen myyntiä. Yritys-

järjestelyissä on kuitenkin huomioitava EVL 52h §:n veronkiertosäännös, jossa todetaan, ettei veroneut-

raalisuutta koskevia säännöksiä sovelleta, jos on ilmeistä, että järjestelyjen yksinomaisena tai yhtenä 

pääasiallisista tarkoituksista on ollut veron kiertäminen tai veron välttäminen. Ks. tarkemmin yrityksen 

osan erottamisesta omaksi kokonaisuudeksi Katramo 2011 s. 185 ss. Yrityskaupan toteuttaminen liike-

toimintakauppana on myyjäyhtiön verotuksen kannalta edullista kuitenkin sellaisissa tilanteissa, jossa 

myyjällä on vahvistettuja tappioita, joilla voidaan kattaa myyntivoitto, eikä verovaikutusta synny tältä 

osin. 
59

 Blummé ym. 2008, s. 137–138. 
60

 Näin Blummé ym. 2008, s. 138. 
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kauppahinnan kohdistamiseen. Honkamäen ja Pennasen mukaan kyseisessä ohjeessa 

mainittuja periaatteita voidaan soveltaa myös liiketoimintakaupassa tehtävään kohdis-

tamiseen, vaikka ohjeistus koskeekin ensisijaisesti konsernitilinpäätöksen laatimista
61

. 

Ohjeen mukaan jäännösarvo eli konserniaktiiva (liiketoimintakaupassa kauppahinnan ja 

tase-erien kirjanpitoarvon välinen erotus) kohdennetaan niihin omaisuus- ja velkaeriin, 

joista konserniaktiivan katsotaan johtuvan. Velkoihin rinnastetaan myös pakolliset va-

raukset. Konserniaktiivan kohdentaminen tarkoittaa konserniaktiivan lisäämistä omai-

suuserien kirjanpitoarvoihin ja vähentämistä velkaerien kirjanpitoarvoista konserni-

tasetta laadittaessa. Konserniaktiiva kohdennetaan omaisuuseriin, jotka KPL:n nojalla 

ovat yksittäisen kirjanpitovelvollisen aktivoitavissa (vrt. KPL 5:5–11). Omaisuuserille 

konserniaktiivaa voidaan kohdentaa enintään sellainen määrä, että erien kirjanpitoar-

vot eivät kohdentamisen jälkeen ylitä omaisuuserien todennäköisiä luovutushintoja tai 

muulla perusteella määriteltyjä käypiä arvoja. Jos kohdennettava konserniaktiiva ei 

riitä kaikille omaisuuserille niiden käypiin arvoihin asti eikä muuta perusteltua jakope-

rustetta ole, kohdennettava konserniaktiiva jaetaan omaisuuserien käypien arvojen kes-

ken tasasuhteisesti. 

 

Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti kauppahinnan ja ostettavan yhtiön net-

tovarallisuuden välinen erotus ei ole lähtökohtaisesti sama asia kuin kirjattavan liikear-

von määrä. Ostajan tulee tarkastella kunkin hyödyke- ja tase-erän arvoa kriittisesti sub-

stanssiarvolaskelmalla. Kauppahinnan ja nettovarallisuuden erotus on kirjattava sellai-

sille omaisuuserille, joiden tasearvo ostettavassa yhtiössä on alle käyvän arvon. Ohjeen 

mukaan kauppahinnan kohdistamisen jälkeen omaisuuserän kirjanpitoarvo ei saa ylittää 

sen todennäköistä luovutushintaa. Kuitenkin ohjeen sanamuodon mukaan kirjanpitovel-

vollinen voi käyttää myös muutakin perustetta kuin todennäköistä luovutushintaa määri-

tettäessä käypää arvoa. 

 

Liikearvo määritetään kauppahinnan ja ostettavan yhtiön substanssiarvon välisenä ero-

tuksena
62

. Yrityksen substanssiarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka yritys saisi 

myydessään kaiken varallisuutensa ja maksaessaan velkansa pois. Substanssiarvoa on 

kutsuttu myös teurasarvoksi, koska sillä tarkoitetaan rahamäärää, joka jäisi jäljelle yri-

                                                 

61
 Honkamäki – Pennanen 2010, s. 76. 

62
 Näin Leppiniemi, luku 10. Tase, Pysyvät vastaavat, Aineettomat hyödykkeet, Liikearvo. 
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tyksen lopettaessa toiminnan.
63

 Substanssiarvo ei ole kuitenkaan objektiivinen arvo, 

vaan sen suuruus riippuu olennaisesti siitä, kenelle yhtiö myydään. Substanssiarvolas-

kelmalla tarkoitetaan varojen ja velkojen erillisarvostamista ja se tehdään tietyn ajan-

kohdan realisointiarvoihin. Substanssiarvolaskelma muistuttaa kirjanpidon tasetta, mut-

ta eroaa siitä sekä laajuus- että arvostusongelman ratkaisussa. Ostettavan yhtiön tasee-

seen on esimerkiksi saatettu aktivoida pitkävaikutteisia menoja, kuten mainoskampan-

jan hankintameno, jolla ei ole erillistä ja itsenäistä varallisuusarvoa. Toisaalta kaupan 

kohteena voi olla erikseen luovutettavia arvoja, esimerkiksi sopimuksia, joita ei ole 

hankintamenon puuttuessa aktivoitu taseeseen.
64

 KPL 3:3 § 6. kohta edellyttää erillisar-

vostusperiaatteen noudattamista kirjanpidossa
65

. Tämä tarkoittaa substanssiarvolaskel-

massa sitä, että kukin hyödyke ja tase-erä on arvostettava erikseen. 

 

Substanssiarvolaskelmalla omaisuuserät arvostetaan eri tavoin. Taseen vastaavaa-

puolen aineettomat hyödykkeet ovat usein menoja, joita ei voi erottaa yrityskokonaisuu-

desta tai myydä erikseen, jonka vuoksi ne katsotaan yleensä substanssiarvolaskelmaa 

laadittaessa nollaksi. Erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet, kuten patent-

ti- ja tekijänoikeudet arvostetaan todennäköiseen luovutushintaan. Aineelliset hyödyk-

keet merkitään taseeseen hankintamenoon ja poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. 

Poistojen tarkoituksena ei ole kuitenkaan seurata hyödykkeen todennäköistä luovutus-

hintaa, minkä vuoksi aineelliselle hyödykkeelle on suoritettava arvonmääritys, esimer-

kiksi turvautumalla asiantuntijoiden apuun. Sijoitukset arvostetaan aineellisten hyödyk-

keiden tavoin todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden substanssiarvolas-

kelmaan tuleva arvo on usein suurempi kuin taseen arvo. Tilinpäätöksessä vaihto-

omaisuus arvostetaan alimman arvon periaatteen mukaisesti, joka on usein todennäköis-

tä luovutushintaa alempi arvo. Saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoonsa, kuiten-

kin enintään todennäköiseen arvoon. Täten arvo on lähtökohtaisesti sama kuin substans-

siarvolaskelmalla, mutta pitkäaikaiset saamiset on arvostettava sen nykyarvoon. Rahoi-

tusarvopaperit merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon, josta on mahdollista 

tehdä arvonalentumispoisto, mutta arvonnousua ei ole mahdollista ottaa huomioon. 

Substanssiarvolaskelmaan merkittävä arvo on täten vähintään niiden tasearvon suurui-

                                                 

63
 Leppiniemi 1999, s. 15. 

64
 Leppiniemi 1999, s. 127. 

65
 HE 173/1997, s. 16 todetaan, että erityisesti rahoitusomaisuus arvostetaan hyödykekohtaisesti, jolloin 

yksittäisen hyödykkeen arvonnousu ei voi kompensoida toisen laskua. 
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nen. Rahat ja pankkisaamiset merkitään lähtökohtaisesti substanssiarvolaskelmaan ta-

searvojen suuruisena. Kassavarojen olemassaolo tulee kuitenkin tarkastaa ja varmis-

taa.
66

 

 

Taseen veloille eli vastattavaa-puolen erille suoritetaan erillisarvostus varojen tavoin. 

Substanssiarvon selvittämisen tavoitteena on määrittää oman pääoman realisoitavissa 

oleva määrä. Tämä voidaan toteuttaa tekemällä omaan pääomaan korjauksia vastaavaa-

puolen erien arvojen tarkistuksia vastaavasti. Verovelka huomioidaan substanssiarvo-

laskelmalla substanssia pienentävänä tekijänä. Verovelan realistisuutta arvioidaan yri-

tyksen lopettamiseen liittyvällä kuluvarastotilanteella. Mikäli yrityksellä on esimerkiksi 

käyttämättä niin paljon vähentämättä olevia tappioita, ettei verovelka ole realistinen, 

tulee tämä huomioida substanssiarvolaskelman arvostuksessa. Pakolliset varaukset käsi-

tellään substanssiarvolaskelmalla usein velkana. Sellaisia varauksia, joita ei tarvitse 

suorittaa yrityksen lopettaessa toiminnan, ei merkitä laskelmaan. Vieraan pääoman ta-

searvo on lähtökohtaisesti nimellisarvon suuruinen. Mikäli velka on sidottu indeksiin tai 

muuhun vertailuperusteeseen, voi sen tasearvo olla alkuperäistä nimellisarvoa suurempi, 

mutta ei pienempi. Muutoksia vieraan pääoman tasearvon ja substanssiarvon välille 

aiheutuu kurssieroista, kun ulkomaanrahan määräinen velka arvostetaan tarkasteluhet-

ken kurssiin. Myös liitetiedot ja toimintakertomus tulee lukea substanssiarvolaskelmaa 

laadittaessa, sillä ne saattavat sisältää informaatiota laskennallisista veroveloista, erityi-

sistä riskeistä aiheutuvista todennäköisistä velvoitteista, takuusitoumuksista tai muista 

maksuvelvoitteista.
67

  

 

Liiketoimintakaupassa ostetun omaisuuden hankintameno ostajan taseessa muodostuu 

kauppahinnasta. Mikäli kauppahintaa ei ole kohdistettu jo kauppakirjassa eri omai-

suuserien kesken, tulee se kohdistaa ostettaville omaisuuserille lähtökohtaisesti niiden 

käypien arvojen suhteessa eli substanssiarvolaskelman mukaisesti. Kauppahinta tulee 

kohdistaa tase-erien lisäksi sellaisille yksilöitävissä oleville omaisuuserille, joita ei ole 

aktivoitu myyjäyhtiön taseeseen. Se osa kauppahinnasta, jota ei pystytä kohdistamaan 

millekään omaisuuserälle, aktivoidaan taseeseen liikearvona.
68

 Kohdentamisen lopputu-

                                                 

66
 Leppiniemi 1999, s. 52–56. 

67
 Leppiniemi 1999, s. 56–59. 

68
 Katramo ym. 2011, s. 203. 
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loksena syntyvän liikearvon määrään vaikuttaa olennaisesti ostajayhtiön tekemät arvos-

tusratkaisut. Esimerkiksi jos kaksi yhtiötä ostaisivat identtiset yhtiöt, liikearvon määrä 

voisi olla hyvin erisuuruinen hyödykkeiden erilaisten arvonmääritysprosessien vuoksi. 

Usein kuitenkin kirjanpidollisessa käsittelyssä noudatetaan menetelmää, jossa omai-

suuserien myyjäyhtiön tasearvot siirtyvät ostajayhtiölle samoista arvoista ja kauppahin-

nan sekä nettovarallisuuden välinen erotus kirjataan liikearvoksi. Liiketoimintakaupassa 

ostajan tulisi, jo pelkästään verosuunnittelusyistä, analysoida tarkasti ostettava omaisuus 

ja kohdistaa kauppahinta oikein hankituille omaisuuserille.  

 

Kauppahinnan kohdistamisella ei ole suurta merkitystä myyjäyhtiön verotuksessa siinä 

määrin kuin ostajan verotuksessa. Kauppahinnan kohdistaminen voi olla myyjäyhtiön 

intressissä sellaisessa tilanteessa, jossa liiketoimintakauppaan sisältyy sekä EVL:n että 

TVL:n mukaan verotettavaa omaisuutta. EVL 119–120 §:n mukaan eri tulolähteiden 

tuloksia ja tappioita ei voida kuitata vastakkain. Lisäksi myyjän intressissä on usein 

osallistua aktiivisesti kauppahinnan kohdistamiseen, mikäli sillä on mahdollisuus sovel-

taa toimitilan myynnin yhteydessä EVL:n sallimaa jälleenhankintavarausta
69

. Oikein 

kohdentamisella voi saavuttaa tällaisessa tilanteessa merkittävää verohyötyä. Myytävän 

substanssin sisältäessä EVL 6 §:n perusteella verovapaita käyttöomaisuusosakkeita rea-

lisoituu myyjälle sekä veronalaista voittoa / vähennyskelpoista tappiota omaisuuserien 

myynnistä että verovapaata myyntivoittoa / vähennyskelvotonta tappiota käyttöomai-

suus. Myyjän verotuksen kannalta keskeistä on se, miten kauppahinta kohdistuu ve-

ronalaisten ja verovapaiden erien kesken.
70

 

 

2.4.4 Ostajan verotus 

 

Liiketoimintakaupan kauppahinnan kohdistaminen on usein ostajan intressissä myyjää 

enemmän, sillä kohdistamisella on suuri merkitys ostajan tuloksenlaskentaan ja vero-

                                                 

69
 EVL 43.2–3 §:n mukaan verovelvollisen luovuttaessa toimitiloinaan käyttämänsä rakennuksen tai toi-

mitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, vähennetään saatu luovutushinta, poistamatonta hankintamenoa 

vastaavaa osaa lukuun ottamatta, verovuonna tai kahtena seuraavana verovuonna käyttöön otetun vero-

velvollisen toimitilarakennuksen tai toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintamenosta tai 

tällaisten tilojen kuntoon saattamisesta johtuvista menoista. Verovelvollisen tulee vaatia varausta ja edel-

lytyksenä on vastaavan kirjauksen tekeminen kirjanpidossa ja elinkeinotoiminnan jatkaminen. 
70

 Blummé ym. 2008, s. 137–138. 
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tukseen. Siinä määrin kuin kauppahinta kohdistuu KPL:n ja EVL:n mukaan poistokel-

poisiin omaisuuseriin, saa ostaja vähennyskelpoista poistopohjaa ja sitä vastaavan vero-

hyödyn. Vastaavasti siltä osin kuin kauppahinta kohdistuu poistokelvottomiin omai-

suuseriin, ei ostaja saa poistojen verohyötyä.
71

 Verotuksessa kulumattomasta käyttö-

omaisuudesta ei voi tehdä säännönmukaisia poistoja. EVL 42.2 §:n mukaan maa-alueen, 

arvoperin ja muun kulumattoman käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan 6b ja 43 

§:ssä
72

 säädetyin poikkeuksin sinä verovuonna, jona käyttöomaisuus on luovutettu, tu-

houtunut tai vahingoittunut. Muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maapoh-

jasta tai osakkeista voi kuitenkin tehdä arvonalentumispoiston 42.1 § perusteella
73

. 

Maa-alueiden ja arvopapereiden ohella kulumatonta käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi 

yhtiöosuudet ja taide-esineet
74

. Siitä kauppahinnan osasta, jota ei pystytä kohdistamaan, 

muodostuu ostajalle liikearvoa ja siten erillinen poistokelpoinen omaisuuserä taseeseen, 

joka voidaan poistaa EVL 24 §:n mukaisesti tasapoistoina taloudellisena käyttöaika-

naan, kuitenkin korkeintaan 10 vuodessa. Ostajan saa poisto-oikeuden ostettuihin omai-

suuseriin, kun omaisuus on otettu käyttöön.
75

 Pelkkä omaisuuden ostaminen ja vastaan-

ottaminen ei tuo ostajalle oikeutta poistojen aloittamiseen. 

 

Liiketoimintakauppaan kohdistuu ostajan puolelta usein erilaisia transaktiokustannuk-

sia. Näistä huomattavimpia ovat yleensä asiantuntijakulut, kuten kauppakirjojen laati-

misesta, due diligence -selvityksestä
76

 ja luottojen järjestelyistä aiheutuneet kustannuk-

set. Liiketoimintakaupan yhteydessä syntyneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti vero-

tuksessa vähennyskelpoisia niiden kohdistuessa veronalaiseen elinkeinotoimintaan. Tie-

tyt maa-alueisiin kohdistuvat transaktiokulut on kuitenkin kohdistettava maa-alueen 

hankintamenoon.
77

 

                                                 

71
 Näin Blummé ym. 2008, s. 138. 

72
 EVL 43.1 §:ssä säädetään kuluvan käyttöomaisuuden ja EVL 43.2 §:ssä toimitilan jälleenhankintavara-

uksista. 
73

 Arvonalentumispoisto edellyttää, että poiston kohteena olevan omaisuuden käypä arvo on olennaisesti 

poistamatonta hankintamenoa alhaisempi. EVL 5a §:n 5. kohdan mukaan tehty arvonalentumispoisto on 

tuloutettava, jos omaisuuden käypä arvo nousee olennaisesti. 
74

 Verohallinto 2012b, kohta 3.9.1 Jaottelusta eri omaisuuslajeihin. Ks. myös Ojala 2006. 
75

 Blummé ym. 2008, s. 138. 
76

 Due diligence -selvityksellä tarkoitetaan ulkopuolisen laatimaa, ostettavan yhtiön taloudellista asemaa 

koskevaa selvitystä. Selvitys tehdään usein ennen yrityskaupan toteuttamista. Verotuksellisen due dili-

gence -selvityksen on tarkoitus ennen kaikkea selvittää, liittyykö ostettavaan yhtiöön merkittäviä verotuk-

sellisia epävarmuustekijöitä tai riskejä, jotka tulisi huomioida esimerkiksi kauppahinnassa. (Katramo ym. 

2011, s. 202) 
77

 Katramo ym. 2011, s. 201. 
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Ostajan tulee suorittaa liiketoimintakaupassa siirtyvästä omaisuudesta varainsiirtoveroa 

siltä osin, kun kauppahinta on kohdistettu VSVL:n mukaan veronalaisille omaisuuseril-

le. Veron suuruus on 4 prosenttia kiinteistöistä (VSVL 6 §) ja 1,6 prosenttia muista kuin 

julkisen kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista (VSVL 15–15a §). Arvon-

lisäveroa liiketoimintakaupassa on suoritettava vain siinä tapauksessa, että kauppa ei 

täytä AVL 19a §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Säännöksen mukaan myyntinä ei pidetä 

liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luo-

vuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja hyödykkeitä 

vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Liiketoimintakaupan voidaan nähdä täyttä-

vän mainitut edellytykset. Sellaisesta kaupasta, jossa siirtyy vain myyjäyhtiön liiketoi-

minnassa käytettyjä hyödykkeitä, ei voida käyttää käsitettä liiketoimintakauppa. 

  



 24 

3. LIIKEARVON POISTOT KPL:N MUKAISESSA 

KIRJANPIDOSSA  

 

3.1 Jaksottamisen lähtökohdat 

 

KPL:n viidennessä luvussa säädetään tilinpäätöksessä noudatettavista arvostus- ja jak-

sotussäännöksistä. KPL 5:1 §:n mukaan tilikauden tulot kirjataan tuotoiksi tuloslaskel-

maan ja tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry 

niitä vastaavaa tuloa. Sellaiset menot, joihin kohdistuu tulonodotuksia seuraavilla tili-

kausilla, aktivoidaan tietyin edellytyksin taseeseen. Liiketoimintakaupassa muodostu-

neen liikearvon poistamisesta on säädetty erikseen KPL 5:9 §:ssä, joka kuuluu seuraa-

vasti: 

Liikearvon hankintameno saadaan aktivoida. Aktivoitu liikearvo on pois-

tettava enintään viiden vuoden kuluessa suunnitelman mukaan tai, jos 

sen vaikutusaika on tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 

20 vuoden kuluessa. 

 

Lain sanamuodon mukaan liikearvon hankintamenoa ei ole pakko aktivoida. Liikearvo 

voidaan myös kirjata kuluksi heti sille tilikaudelle, jona liiketoimintakauppa on toteutet-

tu. Yritys ei voi kuitenkaan tehdä mielivaltaisesti valintaa liikearvon kertapoiston ja 

aktivoinnin välillä. Nimike liikearvo ei sinänsä aikaansaa aktivointioikeutta
78

. Kirjanpi-

tolautakunta on todennut lausunnoissaan, että menon aktivoinnin ehdoton edellytys on 

odotus vastaisista tuloista. Aktivointiedellytysten olemassaolon arviointi on kulloisessa-

kin tilanteessa näyttökysymys. Mikäli menoon ei kohdistu tulonodotuksia, ei menoa 

voida aktivoida, vaan se on kirjattava kerralla kuluksi.  

 

Kirjanpitolautakunta on katsonut, että suoriteperusteen mukaista pitkävaikutteisen me-

non kerralla kuluksi kirjaamista on aina pidettävä hyvän kirjanpitotavan mukaisena. 

Mikäli meno aktivoidaan, on kirjanpitovelvollisen tilinpäätöstä laadittaessa selvitettävä 

                                                 

78
 Näin Leppiniemi, luku 9. Tilinpäätös, Aineettomien hyödykkeiden jaksottamisen erityiskysymyksiä, 

Aktivointimahdollisuus. 
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ja dokumentoitava tulonodotusten olemassaolo.
79

 Dokumenttia säilytetään aktivointipe-

rusteen todentavana kirjanpitoaineistona
80

. Kirjanpitovelvollisen on noudatettava varo-

vaisuuden periaatetta arvioidessaan aktivointiedellytyksiä. Varovaisuuden periaatteesta 

seuraa, että eriä, joiden tulontuottamiskyky on epävarma, ei tule aktivoida taseeseen.
81

 

Huomattavaa kuitenkin on, että kirjanpitolaki ei edellytä liikearvon aktivoinnissa erityi-

sen varovaisuuden noudattamista toisin kuin tutkimus- ja kehittämismenojen kohdalla 

(KPL 5:8 §). Erityisen varovaisuuden vaatimus edellyttää, että tuotannontekijään koh-

distuvien tulonodotusten nykyarvo tulee olla suurempi kuin aktivoitava määrä
82

. Täten 

liikearvo saadaan aktivoida silloin, kun liikearvoon kohdistuva tulonodotus on vähin-

tään aktivoitavan määrän suuruinen. Mikäli liikearvo kirjataan kerralla kuluksi, tehdään 

tilinpäätöksessä seuraavat kirjaukset: 

            per liiketoiminnan muut kulut X €             (X = liikearvon hankintamenon määrä) 

           an liikearvon hankintameno X € 

   

Kun liikearvon hankintameno aktivoidaan eli jaksotetaan usealle tilikaudelle, kirjataan 

suunnitelman mukainen poisto kuluksi ja vähentämättä jäävä hankintamenon osa akti-

voidaan taseeseen seuraavin kirjauksin: 

           per suunnitelman mukaiset poistot Y €      (Y = suunnitelman mukainen poisto) 

          per liikearvo X-Y €  (tasetili) 

          an liikearvon hankintameno X € 

 

Liikearvon poistojen tekemistä varten kirjanpitovelvollisen on ennalta laadittava poisto-

suunnitelma, jossa määritellään poistoaika ja -menetelmä. KPL 5:12.2 §:ssä on säädetty 

poikkeus koskien ammatinharjoittajia, jotka voivat tehdä poistot ilman etukäteen laadit-

tua suunnitelmaa. Poistosuunnitelma laaditaan tuotannontekijän ja ennakoidun jään-

nösarvon erotukselle
83

. Jäännösarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka kirjanpito-

velvollinen arvioi saavansa hyödykkeen luovuttamisesta taloudellisen vaikutusajan 
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 KILA:n lausunnot 1998/1534 ja 1999/1579. 
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 Leppiniemi – Leppiniemi 2007, s. 221. 
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 Näin Ihantola ym. 2008, s. 113. 

82
 Leppiniemi, luku 9. Tilinpäätös, Aineettomien hyödykkeiden jaksottamisen erityiskysymyksiä, Erityi-

nen varovaisuus, Tuottoarvolaskelma. 
83

 Leppiniemi, luku 9. Tilinpäätös, Pysyvien vastaavien hankintamenon jaksottaminen, Suunnitelman 

mukaiset poistot. 
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päättyessä
84

. Liikearvolla ei voida nähdä olevan missään olosuhteissa positiivista eikä 

negatiivista jäännösarvoa, koska liikearvoa ei ole mahdollista luovuttaa edelleen sellai-

senaan. Täten liikearvolle tehtävä poistotosuunnitelma käsittää koko hankintamenon. 

Leppiniemen mukaan poistosuunnitelman perustana on arvio tulojen kertymisestä. Pois-

tot on tehtävä suunnitelman mukaan eikä poistoa voi jättää tekemättä sillä perusteella, 

että jälkikäteen havaitaan tulon jääneen arvioitua vähäisemmäksi.
85

  

 

Liikearvon tai minkään muunkaan aktivoitavissa olevan menon välitön kulukirjaus ei 

usein ole tarkoituksenmukaista, sillä poistaminen pienentää tilikauden tulosta ja siten 

jakokelpoista omaa pääomaa. Liikearvoon kohdistuvat tulonodotukset ajoittuvat lähes 

poikkeuksetta usealle tilikaudelle, jolloin aktivoinnin edellytykset täyttyvät. Lisäksi 

liikearvon hankintameno on usein sen suuruinen, että liikearvon poistamista kerralla ei 

voida perustella olennaisuuden periaatteen
86

 noudattamiselle. Liikearvon suunnitelman 

mukaiset poistot ovat keino säädellä yrityksen tulosta. Liikearvon suunnitelmanmukais-

ten poistojen käyttämisen suosion tuloksentasauskeinona on helppo ymmärtää, sillä yri-

tykset pyrkivät erityisesti huonoina vuosina lykkäämään poistoja niiden negatiivisen 

tulosvaikutuksen takia myöhemmille tilikausille. 

 

3.2 Poistoajan pituus 

 

Kirjanpitolain 5:9 §:n mukaan aktivoitu liikearvo on poistettava enintään viiden vuoden 

kuluessa suunnitelman mukaan. Kuitenkin, jos vaikutusaika on viittä vuotta pidempi, 

liikearvo tulee poistaa vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Vaiku-

tusajalla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jona liikearvosta ennakoidaan kertyvän tuloja
87

. 

Lain sanamuodon mukaan viittä vuotta lyhyempikin poistoaika on lain mukainen. Ja 

toisaalta poistoaika voidaan tarvittaessa venyttää 20 vuoteen, mutta ei pidempään, vaik-

ka tulonodotuksia kohdistuisivat tätä pidemmälle ajanjaksolle. Kirjanpitolautakunta on 
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 KILA 2007, kohta 1.3 Käsitteiden määrittely. 
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 Leppiniemi, luku 9. Tilinpäätös, Pysyvien vastaavien hankintamenon jaksottaminen, Suunnitelman 
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todennut lausunnossaan, että poistoaika ei voi ylittää 20 vuotta edes silloin, kun kirjan-

pitovelvollinen katsoo, ettei aineettomalla hyödykkeellä ole rajoitettua vaikutusaikaa
88

. 

Huomattavaa on, että kirjanpitolautakunta ohjeistaa liikearvoa lukuun ottamatta, että 

kaikki muut pitkävaikutteiset menot, jotka esitetään aineettomien hyödykkeiden ryh-

mässä on poistettava viiden vuoden kuluessa, jollei pidempää poistoaikaa voida erityi-

sistä syistä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena
89

. Liikearvon jaksottamien yli viidel-

le vuodelle ilman erityisiä syitä ei täten tarkoita, että menettely olisi hyvän kirjanpitota-

van vastainen. Tämä lienee seurausta siitä, että liikearvo on luonteeltaan sellainen hyö-

dyke, jonka vaikutusaika on usein pidempi kuin viisi vuotta. Jos liikearvon poistoaika 

on pidempi kuin viisi vuotta, on siitä KPA 2:4 §:n mukaan esitettävä perusteltu selvitys 

taseen liitetiedoissa. Hyvään kirjanpitotapaan kuuluu varovaisuuden periaatteen noudat-

taminen. Jaksottamisessa varovaisuuden periaatteeseen liitetään vakiintuneesti se, että 

tulonodotusten nykyarvo tulee olla vähintään yhtä suuri kuin aktivoitu hankintameno
90

. 

Liikearvon vaikutusajan arviointi on subjektiivista, mutta se ei voi olla mielivaltaista. 

Arvioinnissa on annettava painoarvoa niille syille, joiden vuoksi ostetusta yrityksestä on 

maksettu yli sen substanssiarvon.
91

  

 

Tarvittaessa liikearvo tulee poistaa nopeammin kuin viidessä vuodessa tai jopa heti ko-

konaan. Varovaisuuden periaate ohjaa noudattamaan liikearvon riittävän nopeaa ja mie-

luiten etupainoista vähentämistä. Varovaisuus on paikallaan erityisesti silloin, kun lii-

kearvoon kohdistuvia tulonodotuksia on vaikea määritellä.
92

 Kirjanpitolautakunnan 

yleisohjeen mukaan konserniliikearvoon kohdistuvat tulonodotukset tulee arvioida va-

rovaisesti ja arvio on tarvittaessa tarkistettava
93

. Hyvä kirjanpitotapa edellyttänee tätä 

myös liikearvon kohdalla. Esimerkiksi jos yhtiö on ostanut lyhyen ajan toimineen vaik-

kakin kannattavan IT-alan ohjelmistotalon, liikearvon poistoaika on mitoitettava lyhy-

eksi, koska liikearvo perustuu henkilökunnan osaamiseen eikä henkilökuntaa ole sidottu 

pitkäaikaisesti yrityksen palvelukseen
94

. Liikearvo koostuu eri tekijöistä, joista osa on 

herkempiä muutoksille ja siten niihin kohdistuvia tulonodotuksia on vaikea määritellä. 
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Arvioinnissa on pohdittava yrityksen yksilölliset olosuhteet huomioiden, millä tekijöillä 

on suurin riski altistua muutoksille. Erityisesti näiden tekijöiden kohdalla on noudatet-

tava varovaisuuden periaatetta ja pyrittävä mahdollisimman nopeaan poistoaikaan. 

 

Liikearvo säilyy usein ennallaan sen ylläpitämiseksi suoritettujen, esimerkiksi vuosiku-

luina kirjattujen markkinointi-, tuotekehitys- ja koulutustoimenpiteiden johdosta. Täl-

löin liikearvo tulee jaksottaa pääsäännön vastaisesti eli viittä vuotta pidemmälle ajan-

jaksolle. Pidemmän poistoajan taustalla on usein se, että yritysosto on ollut strategin 

hankinta ja kaupalla saavutettavien taloudellisten etujen odotetaan realisoituvan myös 

myöhempinä tilikausina. Tällöin meno tulon kohdalle -periaate ohjaa käyttämään pi-

dempää poistoaikaa. Esimerkiksi jos ostetulla yhtiöllä on huomattava markkinaosuus 

tunnettujen ja kilpailulta suojattujen merkkitavaroiden ansiosta, liikearvo on syytä jak-

sottaa viittä vuotta pidemmälle ajanjaksolle.
95

 

 

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan liikearvon taloudellisen pitoajan ja myös 

poistoajan määrittely tulee tehdä kirjanpitovelvollisen yksilölliset olosuhteet huomioon 

ottaen. Poistoajan tulee vastata kirjanpitovelvollisen omaa suunnitelmaa ja odotusta 

taloudelliseksi pitoajaksi.
96

 Liikearvon taloudellisen pitoajan arvioinnissa on pyrittävä 

ennakoimaan, miten pitkään myönteiset taloudelliset vaikutukset jatkuvat yrityskaupan 

jälkeen. Tällöin on otettava huomioon seuraavat tekijät: 

1) ostetun yrityksen liiketoiminnan/toimialan ennakoitavissa oleva elinikä 

2) tuotteiden vanhenemisen, kysynnän muutosten ynnä muiden sellaisten tekijöi-

den vaikutukset 

3) avainhenkilöiden ja -henkilöryhmien odotettavissa oleva palvelusaika 

4) nykyisten ja potentiaalisten kilpailijoiden odotettavissa olevat toimenpiteet se-

kä 

5) sellaiset juridiset, lainsäädäntöön tai sopimuksiin perustuvat määräykset, joiden 

odotetaan vaikuttavan taloudelliseen pitoaikaan.
97
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Liikearvon vaikutusaika on huomattavasti haasteellisempaa arvioida kuin esimerkiksi 

aineellisten hyödykkeiden. Liikearvolle ei voida määrittää teknistä pitoaikaa, vaan vai-

kutusaika johdetaan tulevaisuuteen ajoittuvista tulonodotuksista. Ja toisaalta omat haas-

teensa liikearvon jaksottamiseen tuo se, ettei liikearvo välttämättä kulu lainkaan vaan 

oikein hoidettuna se saattaa jopa kasvaa. Kirjanpitolainsäädännön johdonmukaisuutta 

voidaankin tältä osin kyseenalaistaa, sillä kirjanpitolaki sallii suunnitelman mukaiset 

poistot tase-erästä, jonka taloudellinen arvo yritykselle saattaa pysyä samana tai jopa 

kasvaa.  

 

Käytännössä poistoaikaan näyttäisi vaikuttuvan tulonodotusten ohella yrityksen tarpeet 

käyttää liikearvon poistoja tuloksentasauskeinona. Lähtökohtaisesti pitkiä poistoaikoja 

käyttävät ne yritykset, joiden taseesta olennainen osa muodostuu liikearvosta. Tällaisten 

yritysten kohdalla lyhyet poistoajat vaikuttaisivat erityisen negatiivisesti yrityksen kir-

janpidolliseen tulokseen. Vahvat yritykset, joilla ei ole taseessa merkittävästi liikearvoa 

suhteessa omaan pääomaan, käyttävät puolestaan lyhyitä, 3–5 vuoden mittaisia poisto-

aikoja
98

. Ulkopuolisen näkökulmasta on vaikea määritellä, mikä olisi kunkin liikear-

voerän oikea ja hyvän kirjanpitotavan mukainen poistoaika. Yrityskaupan taustalla ole-

vat tekijät liittyvät yrityksen strategiaan, josta ulkopuolisilla sidosryhmillä ei ole täsmäl-

listä tietoa ja siten poistoajan objektiivinen arviointi on usein haastavaa. Tämän vuoksi 

sisäisten sidosryhmien on helpompi määritellä se, miten hankittu liiketoiminta tulee 

vaikuttamaan koko yrityksen taloudelliseen toimintaan pitkällä aikavälillä.  

 

3.3 Poistojen aloittaminen 

 

Kirjanpidossa liiketapahtuman kirjauskypsyydellä tarkoitetaan sitä, että liiketapahtuman 

katsotaan syntyvän eli olevan kypsä rekisteröitäväksi kirjanpitoon
99

. Kirjanpitolaki sallii 

kaksi vaihtoehtoista kirjaamisperustetta; maksuperuste ja suoriteperuste. Maksuperus-

teisessa kirjanpidossa kirjaus tapahtuu rahan siirtyessä ja suoriteperusteisessa puoles-

taan tavaran/palvelun siirtyessä myyjältä ostajalle. KPL 3:4 §:n mukaan kirjapitovelvol-

lisen, ammatinharjoittajaa lukuun ottamatta, on viimeistään tilinpäätösvaiheessa siirryt-
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tävä maksuperusteisesta kirjanpidosta suoriteperusteiseen. Tämän vuoksi on tarkoituk-

senmukaista tarkastella liikearvon kirjauskypsyyttä suoriteperusteisessa kirjanpidossa. 

 

Kirjanpidossa poistot aloitetaan silloin, kun hyödyke on otettu käyttöön kirjanpitovel-

vollisen toiminnassa
100

. Koneiden ynnä muiden sellaisten aineellisten hyödykkeiden 

käyttöönottohetki on melko ongelmatonta määrittää. Sen sijaan aineettomien hyödyk-

keiden, kuten liikearvon käyttöönottohetki on haastavampi määrittää. Kirjanpitolauta-

kunta on yksinkertaistanut aineettomista hyödykkeistä tehtävien poistojen aloittamista 

yleisohjeessaan, jonka mukaan poistot aloitetaan yleensä heti menon syntymistilikaute-

na. Poistojen aloittamista voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa lykätä myöhempään 

tilikauteen, jona niistä ennakoidaan alkavan kertyä tuloja. Poistojen aloittamisen lyk-

kääminen edellyttää kohtuullista varmuutta siitä, että vastaisuuden tulonodotukset riittä-

vät kattamaan aktivoidun hankintamenon
101

. Poikkeustilanteen, jossa poistot voidaan 

aloittaa liiketoimintakaupan toteuttamistilikautta myöhempänä ajankohtana, voidaan 

nähdä syntyvän lähinnä kahdesta syystä. Ensimmäinen tilanne on hyvin teoreettinen ja 

kytkeytyy niihin taseessa näkymättömiin tuotannontekijöihin, joista liikearvon katso-

taan aiheutuvan. Kuten ensimmäisessä luvussa mainittiin, liikearvoa muodostavia teki-

jöitä ovat esimerkiksi henkilöstön erityinen osaaminen ja toimintaverkostot. Liikearvo 

voidaan nähdä otetun käyttöön silloin, kun sitä muodostavia tuotannontekijöitä on alettu 

käyttämään hyväksi yrityksen toiminnassa. Mikäli näitä tuotannontekijöitä ei hyödynne-

tä vielä liiketoimintakaupan toteuttamistilikautena eikä täten liikearvo kerrytä tuloa, 

tulisi poistot saada aloittaa vasta silloin, kun tuotannontekijät on otettu käyttöön.  

 

Toinen mahdollinen poikkeustilanne syntyy silloin, kun liikearvoa muodostavat tuotan-

nontekijät on otettu käyttöön, mutta niistä ei ennakoida syntyvän tuloa vielä liiketoimin-

takaupan toteuttamistilikautena. Liiketoimintakaupassa syntyviä synergiaetuja ei saavu-

teta välttämättä heti yrityskaupan toteuduttua, vaan ne saattavat realisoitua vasta myö-

hemmillä tilikausilla. Tällöin liikearvon poistojen aloittamisen lykkääminen myöhem-

pään tilikauteen on kirjanpitolautakunnan yleisohjeen perusteella hyvän kirjanpitotavan 

mukaista. 
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Kirjanpitolautakunnan korostaessa liikearvon hankintamenon syntymistilikautta poisto-

jen aloittamisessa on liiketoimintakaupan toteuttamishetkellä suuri merkitys. Liiketoi-

mintakaupassa ostaja ja myyjä solmivat kauppasopimuksen, jossa eritellään kaupassa 

siirtyvät omaisuuserät. Usein kauppasopimuksissa sovitaan tarkka omistusoikeuden 

siirtymispäivä, jolloin myös kirjauskypsyys lähtökohtaisesti saavutetaan. Sopimustek-

nisten toimenpiteiden laiminlyönti saattaa kuitenkin aiheuttaa tilanteen, jolloin tarkkaa 

sopimuspäivää on vaikea määritellä. Oikeustoimilain mukaan sopimus syntyy, kun tar-

joukseen on annettu myöntävä vastaus, tai kun muuten on saavutettu yhteisymmärrys 

sopimusehdoista
102

. Suullinen sopimus on lähtökohtaisesti velvoittava, mutta kirjanpitoa 

varten on laadittava kirjallinen dokumentti
103

. Oikeuskäytännössä liiketoimintakauppa-

sopimuksen syntyhetken ja liiketapahtuman kirjauskypsyyden arvioinnissa on annettu 

painoarvoa sille, milloin yksimielisyys liiketapahtuman ehdoista on saavutettu ja mil-

loin sopimusosapuolille on syntynyt toisiaan kohtaan liiketoimen johdosta oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Sopimuksesta jälkikäteen laadittujen asiakirjojen on katsottu vain to-

dentavan sopimuksen ehdot eikä pelkästään asiakirjojen päivämäärillä ole vaikutusta 

kirjauskypsyyteen.
104

 Hyvän kirjapitotavan lähteistä ei ole löydettävissä selkeätä ja täs-

mällistä vastausta siihen, koska sopimuksen katsotaan syntyvän. Sopimusosapuolten 

tulisikin pitää toisensa ajan tasalla siitä, mikä käsitys kummallakin on sopimuksen syn-

tymisajankohdasta. Tällöin kumpikin osapuoli pystyy saavuttamaan varmuuden kirjaus-

kypsyydestä ja välttämään mahdolliset oikeuskäsittelyt. 

 

Yrityskaupan yhteydessä syntyvien liiketapahtumien saavuttaessa kirjauskypsyyden, 

liikearvo voidaan kirjata kerralla kuluksi tai aktivoida tässä luvussa mainittujen edelly-

tysten täyttyessä. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti käyttöönottotilikaudelta 

tehtävän poiston määrässä otetaan yleensä huomioon hyödykkeen käyttöönoton ajoit-

tuminen tilikaudelle. Suunnitelmapoiston suuruus lasketaan tällöin ottaen huomioon, 

kuinka monta kuukautta liikearvo on ollut käytössä eli merkittynä taseeseen tilikauden 

aikana. Esimerkiksi jos yhtiön tilikausi on kalenterivuosi ja liiketoimintakaupassa syn-

tyvän liikearvon katsotaan saavuttavan poisto-oikeuden 1.12.20XX, voidaan kyseisenä 

tilikautena poistaa vain 1/12 liikearvon normaalista poistomäärästä. 
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3.4 Poistomenetelmä 

 

Suunnitelman mukaisten poistojen tarkoitus on seurata hyödykkeen tulontuottamisky-

vyn vähenemistä, joka riippuu usein hyödykkeen käytön määrästä, ajan kulumisesta tai 

näistä molemmista. Suunnitelman mukaiset poistot voidaan laskea useilla erilaisilla me-

netelmillä, jotka jaotellaan pääsääntöisesti tuottojen ja käytön mukaisiin menetelmiin. 

Tulevaisuuden ennakointi sisältää epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi poistomenetel-

mäksi on usein valittava kaavamainen ja ajan kulumiseen perustuva menetelmä. Monis-

sa tilanteissa useampikin eri poistomenetelmä on sallittu. Edellytyksenä kuitenkin on, 

että valitun menetelmän tulee johtaa hyödykkeen poistamiseen vaikutusaikaan. Valitta-

va poistomenetelmä ei saa olla sellainen, joka johtaa hyödykkeen tulontuottamiskyvyn 

vähenemistahdista poikkeavien poistojen tekemiseen.
105

 

 

Aineettomien hyödykkeiden poistamisessa yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat tasa-

poistomenetelmä, etupainotteinen eli degressiivinen poistomenetelmä ja takapainottei-

nen eli progressiivinen poistomenetelmä. Käyttöön perustuvaa substanssipoistomene-

telmää ei liikearvon jaksottamisessa voida käyttää, sillä menetelmää tulee käyttää vain, 

jos tulontuottamiskyvyn väheneminen riippuu pääasiassa hyödykkeen käytön määräs-

tä
106

. Liikearvon poistomenetelmä perustuu tuottojen mukaiseen menetelmään, jota tu-

lee noudattaa tilikaudesta toiseen ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tämä ra-

joittaa liikearvon poistojen käyttämistä tuloksentasauskeinona, sillä poiston määrään ei 

voida vaikuttaa vaihtamalla poistomenetelmää mielivaltaisesti. 

 

Kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus eivät rajoita liikearvon poistamisessa käytettävän me-

netelmän valintaa. Kirjanpitolautakunnan päätöksen mukaan poistomenetelmän valinta 

edellyttää aina tapauskohtaista arviointia, joka on viime kädessä näyttökysymys
107

. 

Voidaankin todeta, että kirjanpitovelvollinen voi valita melko vapaasti liikearvon koh-

dalla käytettävän poistomenetelmän. Kirjanpitolautakunnan mukaan samanlaisten hyö-

dykkeiden hankintamenot on poistettava samaa poistomenetelmää käyttäen
108

. Ohjetta 
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ei voida kuitenkaan pitää ohjenuorana eri liikearvoerien poistomenetelmien valintaan, 

sillä liikearvoeriin kohdistuvat tulonodotukset ovat usein hyvin erilaisia keskenään. Hy-

vän kirjanpitotavan mukaan tärkeintä on, että poistot ovat systemaattisia, ja että ne hei-

jastavat realistisesti tulonodotuksia
109

. Liikearvon hankintameno jaksottamisessa tulee 

käyttää tasapoistomenetelmää, jos siihen kohdistuvien tulojen odotetaan jakautuvan 

suhteellisen tasaisesti tuleville tilikausille. Tasapoistomenetelmää voidaan käyttää myös 

tilanteessa, jossa tulonodotusten ennakoidaan vähenevän olennaisesti taloudellisen pito-

ajan loppupuolella
110

. Tällöin on käytettävä liikearvon ennakoitua taloudellista pitoaikaa 

lyhyempää poistoaikaa. 

 

Degressiivistä poistomenetelmää on tarpeen käyttää silloin, kun tulojen odotetaan vähe-

nevän vuosien mittaan, esimerkiksi kiristyvän kilpailutilanteen johdosta. Degressiivisen 

poiston suuruus voidaan laskea kahdella eri tavalla; joko alkuperäisestä hankintamenos-

ta vuosittain pienentyvä prosenttiosuutena tai kulloinkin poistamatta olevasta hankinta-

menon osasta saman poistoprosentin mukaan
111

. Tilinpäätöksessä noudatettavan varo-

vaisuuden periaatteen vuoksi poistot eivät lähtökohtaisesti voi olla progressiivisia
112

. 

Mikäli liikearvon kohdistuvien tulojen kuitenkin odotetaan kasvavan ja realisoituvan 

ajan myötä, esimerkiksi liiketoimintojen yhdistämisestä saavutettavien synergiaetujen 

johdosta, on progressiivisen poistomenetelmän käyttö mahdollista. Kirjanpitolautakunta 

on esittänyt lausunnossaan, että progressiivista menetelmää käytettäessä kirjanpitovel-

vollisen tulee oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi antaa liitetietoina riittävä in-

formaatio poistosuunnitelmasta ja sisällyttää tositteisiin menettelyn perusteet. Perustee-

na voi toimia esimerkiksi tulonkertymissuunnitelma.
113

 

 

Liikearvon kohdalla poistomenetelmänä käytetään yleensä tasapoistomenetelmää, kuten 

muidenkin aineettomien hyödykkeiden hankintamenon poistamisessa
114

. Tämä aiheutu-

nee osakseen siitä, että verotus sallii ainoastaan tasapoistomenetelmän. Yritykset pyrki-
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vät lähtökohtaisesti sovittamaan liiketapahtumien kirjaukset yhteen verotuksen kanssa, 

sillä tilinpäätösvaiheessa yhteensovittaminen aiheuttaa aina ylimääräistä työtä.  

 

3.5 Liikearvon muutokset 

 

Liikearvon jaksottamisen perusteena olevaan ennakoituun vaikutusaikaan sisältyy useita 

epävarmuustekijöitä. KPL 3:2.1 § edellyttää oikeiden ja riittävien tietojen antamista 

tilikausittain. Tämän johdosta poistosuunnitelma tulee tarkistaa aina tilinpäätöstä laadit-

taessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todellista 

hyödykkeen taloudellista pitoaikaa
115

. Vaikka liikearvoon kohdistuvat tulonodotukset 

arvioitaisiin varovaisesti, ne saattavat alentua yrityksen toimintaympäristön muuttuessa. 

Jos liikearvon tulonodotukset heikkenevät olennaisesti, muutokset tulee ensisijaisesti 

ottaa huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla
116

. Tulonodotusten olennaista heikke-

nemistä ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Kirjanpitolaki tai kirjanpitolautakunnan 

yleisohje ei määrittele olennaisuutta tarkemmin. Kirjanpitolain uudistamiskomitea on 

todennut mietinnössään: ”Informaation on oltava olennaista informaation käyttäjän pää-

töksenteon kannalta; olennaisuus merkitsee toisaalta sitä, että informaation kannalta 

epäolennaisia eriä ei tarvitse käsitellä ehdottoman tarkalla tavalla.”
117

. Olennaisuudelle 

ei voida asettaa tiettyä euromääräistä rajaa, vaan asian olennaisuutta tulisi tarkastella 

suhteuttamalla asia kirjanpitovelvollisen kokoon. Tosin satojen tuhansien tai miljoonien 

eurojen tulonodotusten heikentymistä voitaneen pitää olennaisena kirjanpitovelvollisen 

koosta riippumatta.
118

  

 

Olennaisuuden periaatteeseen rinnastetaan usein varovaisuuden periaate, joka merkitsee 

sitä, ettei asiasta anneta liian myönteistä kuvaa. Liikearvoon kohdistuvien tulonodotus-

ten heikkenemistä arvioitaessa varovaisuuden periaate edellyttää, ettei tapahtuneita 

muutoksia esitetä liian alhaisina. Kirjanpitolautakunnan päätöksessä 20 prosentin ar-
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vonalentumista on pidetty olennaisena
119

. Yleisesti on arvioitu, että kymmenen prosen-

tin ylittävää osaa on lähtökohtaisesti pidettävä olennaisena
120

. Mikäli kirjanpitovelvolli-

nen arvioi tulonodotuksissa tapahtuneen olennaisen ja pysyvän muutoksen, poistoaikaa 

on lyhennettävä ja/tai vaihdettava poistomenetelmää. Aiemmilla tilikausilla tehtyjä 

poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei oikaista, vaan muutos koskee muutostilikautta ja sitä 

myöhempiä tilikausia
121

. Vastaavasti oikeiden ja riittävien tietojen antaminen edellyttää 

muutoksia poistosuunnitelmaan, mikäli tulonodotukset ovat kasvaneet olennaisesti. Tu-

lonodotusten kasvaessa ei varovaisuuden periaate ohjaa poistosuunnitelman muuttamis-

ta samoin kuin tulonodotusten pienentyessä. Olennaisuuden suhteellista rajaa voitaneen 

tämän vuoksi pitää korkeampana kuin 10 prosenttia. 

 

Korjatun poistosuunnitelman lisäksi kirjanpitovelvollisen saattaa olla tarpeen tehdä 

myös kertaluonteinen lisäpoisto, jos aiemmat poistot on tehty liian pieninä
122

.  Liikear-

voon kohdistuvien tulonodotusten pienentyminen aiheuttaa liikearvon muuttumisen 

osittain tai kokonaan arvottamaksi. Tällöin kirjanpitovelvollisen on tehtävä KPL 5:13 

§:n mukainen arvonalennuskirjaus. Kyseisen säännöksen mukaan: 

Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti 

tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta hankinta-

menoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi. 

Säännöstä tulee soveltaa silloin, kun tulonodotusten pysyväluonteista ja olennaista ale-

nemista ei ole kyetty ennakoimaan poistosuunnitelmassa. Osoituksena liikearvon ar-

vonalentumisesta saattaa olla esimerkiksi se, että sisäinen raportointi antaa viitteitä siitä, 

että tulonodotukset on aiemmin arvioitu liian optimistisesti.
123

 Toisaalta muutokset 

markkinaympäristössä tai sitä säätelevässä lainsäädännössä saattavat aiheuttaa perusteen 

arvonalentumiskirjaukseen. Arvioitaessa arvonalentumista ratkaisevaa on tulevaisuu-

                                                 

119
 KILA 1989/1054 oli kysymys pysyvien vastaavien osakkeiden arvonalentumisen olennaisuudesta. 

Kirjanpitolautakunta totesi, että: ”Mikäli käyttöomaisuusosakkeisiin liittyvät tulevaisuudenodotukset ovat 

pysyvästi 20 prosenttia pienemmät kuin osakkeiden hankintameno, eroa on yleensä pidettävä olennaise-

na”. 
120

 Leppiniemi 2009. 
121

 KILA 2007, 5 Poistosuunnitelman muuttaminen. 
122

 Leppiniemi 2006, s. 186. 
123

 KILA 2007, 6. Arvonalentumiset. 



 36 

dessa kertyvien tulojen nykyarvo
124

. Liikearvon muuttuessa kokonaan arvottomaksi, 

kirjataan taseessa oleva vähentämättä oleva liikearvon hankintameno kokonaan kuluksi. 

Liikearvon arvonalentuminen sisällytetään tuloslaskelmassa erään Arvonalentumiset 

pysyvien vastaavien hyödykkeissä. 

 

Arvonalentumisen osoittautuessa viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi 

on se kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi (KPL 5:16 §). Arvonalennus on oikaista siinä 

vaiheessa, kun sen perusteena olleet syyt ovat lakanneet ja arvo on palautunut. Ar-

vonalennus on tällöin palautettava ja merkittävä tuotoksi tuloslaskelmaan.
125

 Kirjanpito-

laki ei sisällä nimenomaista säännöstä arvonalennuskirjauksen palauttamisesta, mutta 

hallituksen esityksessä asiaan on otettu kantaa. Sen mukaan arvonalentumisen oikaisu 

tulee merkitä siihen tuloslaskelman ryhmään, jossa vastaava kulukirjaus on tehty. Suu-

ruudeltaan olennaiset oikaisut tulee esittää satunnaisissa tuotoissa.
126

 Arvonkorotusta 

liikearvosta ei voi tehdä. Kirjanpitolaki sallii arvonkorotuksen kirjaamisen ainoastaan 

maa- ja vesialueista sekä arvopapereista (KPL 5:17 §).  

 

Yhteenvetona todettakoon, että poistosuunnitelman muuttaminen on riittävä toimenpide 

tilanteessa, jossa poistot on tehty oikean suuruisina menneillä tilikausilla, mutta myö-

hemmille tilikausille kohdistuvat tulonodotuksen poikkeavat suuruudeltaan tai ajoituk-

seltaan alkuperäisestä poistosuunnitelmasta. Arvonalentuminen on kirjattava silloin, kun 

suunnitelman mukaiset poistot on tehty liian pieninä eli poistamaton hankintameno on 

suurempi kuin tulonodotukset. Arvonalentumiskirjauksen ohella on usein myös tarkas-

tettava poistosuunnitelmaa.  

                                                 

124
 HE 173/1997, 5 luku. Arvostus- ja jaksotussäännökset. 

125
 Leppiniemi 2006, s. 187. 

126
 HE 173/1997, 4 luku. Tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät. 
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4. LIIKEARVON POISTOT VEROTUKSESSA  

 

4.1 Jaksottamisen lähtökohdat 

 

Liiketoimintakaupassa muodostuneen liikearvon hankintameno on verotuksessa lähtö-

kohtaisesti vähennyskelpoista. Vähennyskelvottomaksi se muodostuu ainoastaan sellai-

sessa teoreettisessa tilanteessa, jossa liiketoimintakaupalla hankittua omaisuutta ei käy-

tetä veronalaisessa toiminnassa hyväksi. EVL 7 §:n mukaan vain elinkeinotoimintaan 

kohdistuvat menot ja menetykset ovat vähennyskelpoisia. 

Toisin kuin kirjanpitolakiin, elinkeinoverolakiin ei sisälly erillistä liikearvon poistamista 

sääntelevää pykälää. Liikearvon hankintamenoa käsitellään verotuksessa lähtökohtaises-

ti pitkävaikutteisena tai sitä säilyttävänä menona. Kirjanpidossa ei yleensä tehdä eroa 

aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisen menojen välillä. Sen sijaan vero-

tuksessa erikseen luovutettavat aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 

käsitellään erikseen, eikä muita pitkävaikutteisia menoja lueta käyttöomaisuuteen
127

. 

Pitkävaikutteisten menojen poistamisesta säädetään EVL 24 §:ssä
128

: 

Kolmen tai useamman verovuoden ajan tuloa kerryttävä tai sitä säilyttä-

vä meno vähennetään, mikäli jäljempänä ei muuta säädetä, yhtä suurina 

vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan, tai jos menon to-

dennäköinen vaikutusaika on 10 vuotta pitempi, 10 verovuotena. 

 

EVL 24 §:n mukaan poistettavia menoja ovat kaikki sellaiset pitkävaikutteiset menot, 

joiden odotetaan tuottavat tuloa yli kolmen vuoden ajan, eikä niiden vähentämisestä 

säädetä muualla. Tämä tekee säännöksen soveltamisalasta hyvin laajan
129

. Verovelvolli-

sella ei tarvitse olla varmuutta vähintään kolmen vuoden vaikutusajasta, vaan riittää, 

                                                 

127
 Tällä on ollut merkitystä erityisesti yrityksen sosiaaliturvamaksujen määräytymisen kannalta. Käyttö-

omaisuudesta tehtävät poistot olivat yksi yrityksen sosiaaliturvamaksuluokkaan vaikuttavista tekijöistä. 

Täten pitkävaikutteisista menoista tehdyt poistot eivät vaikuttaneet lisäävästi yrityksen sosiaaliturvamak-

suun. (KPMG 2010b, s. 93.) 
128

 Liikearvon poistamiseen ei voi soveltaa EVL 37 §:ä, koska kyseinen säännös koskee erikseen luovu-

tettavissa olevia aineettomia oikeuksia. 
129

 KPMGb 2010, s. 93–94. 
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että hän odottaa menon vaikuttavan kolmen vuoden tai sitä pidemmän ajan
130

. EVL 24 

§:ssä tarkoitetut pitkävaikutteiset menot voidaan jakaa menoihin, jotka yritys voi har-

kintansa mukaan jaksottaa kolmesta kymmenelle verovuodelle vuosikuluna vähentämi-

sen sijaan, sekä menoihin, joiden taloudellinen vaikutusaika on objektiivisestikin tarkas-

teltuna vähintään kolme vuotta
131

. Liikearvon hankintamenoa voidaan objektiivisesti 

tarkasteltuna pitää lähes aina vähintään kolmena verovuonna vaikuttavana menona eli 

pitkävaikutteisena menona, joten EVL 24 §:n soveltamisessa on kysymys tällöin akti-

vointipakosta. Säännöksessä puhutaan verovuodesta, mutta oletettavasti säännöksessä 

tarkoitetaan kuitenkin menoja, joiden vaikutusaika on vähintään kolme vuotta
132

.  

Liikearvon hankintameno voi tulla poistetuksi poikkeuksellisissa tilanteissa myös EVL 

22.1 §:n mukaan: 

Meno on sen verovuoden kulua, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus 

on syntynyt, jollei jäljempänä muuta säädetä. Vähäiset menoerät saa-

daan kuitenkin lukea sen verovuoden kuluksi, jona niiden maksu on ta-

pahtunut. 

EVL 22.1 § voidaan soveltaa hankintamenoon silloin, kun EVL 24 §:n edellytykset ei-

vät täyty. Mikäli liikearvon odotetaan kerryttävän tai säilyttävän tuloa alle kolmen vuo-

den ajan, on se vähennettävä kokonaisuudessaan kerralla EVL 22.1 §:n perusteella. 

Hankintameno on täten kokonaisuudessaan sen verovuoden kulua, jona liiketoiminta-

kauppa on toteutettu, vaikka liikearvon taloudellinen vaikutusaika kohdistuisi ajallisesti 

kahdelle eri vuodelle. Tältä osin EVL:n perusajatus meno–tulo-teoriasta ei toteudu
133

. 

Liikearvon hankintamenon ollessa määrältään vähäinen on sen verotuksellinen käsittely 

osittain epäselvä. EVL 24 § ei sisällä ohjeita vähäisten pitkävaikutteisten menojen käsit-

telystä, vaan säännöksen sanamuodosta päätellen kaikki pitkävaikutteiset menot jaksote-

taan vaikutusaikanaan. EVL 22.1 §:n mukaan vähäinen menoerä saadaan vähentää mak-
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 Andersson ym. 2009, s. 422. 

131
 Nuotio 2003, s. 82. 

132
 HE 172/1967, s. 14 ”kolmen tai useamman vuoden ajan”. 

133
 EVL 3.1 § ilmaisee meno–tulo-teorian perusajatuksen: ”Verotusta toimitettaessa veronalaiset tulot ja 

vähennyskelpoiset menot sekä muut jäljempänä säädetyt vähennyskelpoiset erät jaksotetaan asianomais-

ten verovuosien tuotoiksi ja kuluiksi”. EVL on alun perin rakentunut meno–tulo-teorian periaatteille, 

mutta ajan kuluessa EVL:in on sisällytetty useita säännöksiä, joilla ei ole mitään tekemistä kyseisen teori-

an kanssa. (Andersson ym. 2009, s. 57.) 
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superiaatteen mukaisesti maksuvuonna. Hallituksen esityksessä todetaan, että menon 

vähäisyyttä tulee arvioida suhteessa yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen. Esimerkkeinä 

vähäisistä menoista mainitaan puhelin-, posti- ja lomakemenot.
134

 Lainsäätäjän tarkoi-

tuksena ei oletettavasti ole ollut liikearvon kaltaisten menojen sisällyttäminen säännök-

sen soveltamisalaan, vaan kysymys on ennen kaikkea vähäisistä ja toistuvista menoista, 

jotka voidaan vähentää verotuksessa maksuvuonna. Vähäisten käyttöomaisuushyödy-

kemenojen poistamisesta EVL sisältää nimenomaisen säännöksen. EVL 33.1 § 2 koh-

dan mukaan irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno voidaan poistaa koko-

naisuudessaan käyttöönottovuonna, jos omaisuuden hankintameno on alle 850 euroa. 

Kuten mainittu, liikearvoa ei ole käyttöomaisuutta, mutta kyseinen säännös ilmentää 

EVL:n periaatetta siitä, ettei vähäisiä menoeriä tarvitse jaksottaa, vaikka niiden vaiku-

tusaika ulottuisi useammalle vuodelle. Tällaisten menojen aktivointi ja poistaminen ai-

heuttaa turhaa työtä, koska niiden hankintamenoilla ei juuri ole vaikutusta verovelvolli-

sen verotettavan tulon määrään
135

. Säännöksessä ilmaistun periaatteen soveltamista pit-

kävaikutteisiin menoihin tukee se, että ne ovat luonteeltaan hyvin lähellä käyttöomai-

suusmenoja. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, ettei vähäisiä menoeriä tarvitse akti-

voida
136

. 20 000 markan hankintamenon on kuitenkin katsottu olevan suuruudeltaan 

sellainen, jota ei voida pitää vähäisenä, vaan se tulee jaksottaa EVL 24 §:n mukaan
137

. 

Liikearvon kohdalla vähäinen meno voitaneen määrittää käyttöomaisuuden tavoin alle 

850 euron suuruiseksi. Määrältään vähäisen liikearvon vähentämistä hankintavuonna ei 

voida pitää pakottavana periaatteena, koska EVL 24 §:n sanamuodosta päätellen kaikki 

pitkävaikutteiset menot jaksotetaan. Täten verovelvollisella voitaneen katsoa olevan 

mahdollisuus tehdä valinta kertapoiston ja jaksottamisen välillä hankintamenon ollessa 

vähäinen. Kuviossa 1 on koottu selkiytettynä liikearvon jaksottamisedellytykset. 
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Kuvio 1 Liikearvon jaksottamisedellytykset 

 

4.2 Poistoajan pituus 

 

EVL 24 §:n mukaan aktivoitu liikearvo on poistettava todennäköisenä vaikutusaika-

naan, kuitenkin enintään kymmenen vuoden kuluessa. Lain mukaan poistoaika voidaan 

tarvittaessa venyttää 10 vuoteen, mutta ei pidempään, vaikka tulonodotuksia kohdis-

tuisikin tätä pidemmälle ajanjaksolle. Maksimipoistoaikaa pidetään välttämättömänä 

käytännössä hankalien ja korkotekijöistä aiheutuvien ylipitkien poistoaikojen estämi-

seksi
138

. Kirjanpitolaissa vastaava maksimipoistoaika on 20 vuotta. Lain sanamuodon 

mukaan menon jaksottaminen edellyttää menon vaikutusajan arviointia. Kuten aiem-

massa luvussa todettiin, erilaisten epävarmuustekijöiden takia taloudellisen vaikutusajan 

arvioiminen on usein haastavaa. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että pitkävaikut-

teinen meno jaksotetaan kymmenelle verovuodelle, ellei yrityksellä ole erityisiä perus-

teita sille, että taloudellinen vaikutusaika jää kymmentä vuotta lyhyemmäksi
139

. Talou-

dellisen vaikutusajan arvioinnissa tulee ottaa huomioon samat tekijät, mitä kirjanpidolli-

sessa arvioinnissakin. Näitä tekijöitä käsiteltiin edellisessä luvussa.  

 

                                                 

138
 HE 172/1967, s. 14. 

139
 Nuotio 2003, s. 84. 
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Liikearvon jaksottaminen kymmentä verovuotta lyhyemmälle ajalle on perusteltua sil-

loin, kun taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan eri tekijöiden takia lyhyempi kuin 

kymmenen vuotta. Yritysten, jotka toimivat nopeasti muuttavalla toimialalla tai liike-

toiminta kehittyy muuten nopeasti, tulisi käyttää maksimipoistoaikaa lyhyempää poisto-

aikaa
140

. Esimerkiksi jos ostetun yrityksen toimialalla on odotettavissa suuria ja yrityk-

sen toimintaan negatiivisesti vaikuttavia muutoksia viiden vuoden kuluttua lisääntyvän 

kilpailun johdosta, tulee liikearvon hankintameno jaksotettava tällöin viidelle verovuo-

delle. Lisäksi tekninen kehitys saattaa tehdä nopeasti muuttuvilla toimialoilla liiketoi-

minnan koko liikeidean vanhentuneeksi alle kymmenessä vuodessa
141

. Sen sijaan va-

kiintuneella toimialalla tapahtuvaan liiketoimintaan liittyvä liikearvo voidaan katsoa 

usein vaikuttavan vähintään kymmenen vuoden ajan.  

 

Verotusta varten verovelvollisen ei tarvitse määrittää sitä, missä määrin liikearvo vai-

kuttaa vaikutusajan eri vaiheissa, vaan merkitystä on ainoastaan vaikutusajalla. Poisto-

jen taustalla alun perin vallinnut meno tulon kohdalle -periaate ei tältä osin toteudu täy-

sin, sillä liikearvo vai vaikuttaa tulon muodostumiseen eri tavoin eri verovuosina. 

 

4.3 Poistojen aloittaminen 

 

Verotuksessa meno jaksotetaan lähtökohtaisesti EVL 22.1 §:n mukaan sen verovuoden 

kuluksi, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Menon suorittamisvel-

vollisuuden täytyy siis syntyä viimeistään verovuoden päättyessä, jotta meno voidaan 

vähentää kyseisenä verovuonna. Suorittamisvelvollisuuden katsotaan syntyvän silloin, 

kun menoa vastaava suorite otetaan vastaan
142

. Tämä kielii EVL:n pääsäännöksi omak-

sutusta suoritusperiaatteesta, joka ilmenee vaihto-omaisuutta koskevasta EVL 13 §:stä. 

Tämän ohella myös jaksottamisen yleissäännöt viittaavat ajallisen kohdistamisen raken-

tuvan EVL:ssa lähtökohtaisesti suoritusperusteelle.
143

 

 

Jaksottamista koskevien EVL:n säännösten taustalla vaikuttaa meno tulon kohdalle -

periaate, jonka mukaan kuluksi kirjataan sellaiset menot, jotka eivät enää myöhemmin 
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kerrytä tuloja. Vastaavasti myöhemmin tuloa kerryttävät menot aktivoidaan. Periaate 

ilmenee ennen kaikkea vaihto-, käyttö- ja sijoitusomaisuuden hankintamenoihin kohdis-

tuvasta aktivointipakosta. EVL 24 §:ssä tarkoitettujen menojen aktivointi on meno tulon 

kohdalle -periaatteen määritelmän vastaista, sillä säännös koskee menoja, jotka eivät 

kerrytä omaisuutta.
144

 

 

Meno tulon kohdalle -periaatteen ohella suoriteperiaatteen soveltaminen EVL 24 §:ssä 

tarkoitettuihin menoihin on hankalaa. On vaikea määrittää milloin esimerkiksi liikearvo 

otetaan vastaan. Tämä ei muodostu kuitenkaan ongelmaksi, sillä EVL 24 §:n mukaan 

meno poistetaan vaikutusaikaan. Poisto-oikeuden alkamisen kannalta oleellista on siis 

se, milloin liikearvo on alkanut vaikuttaa tulonmuodostumiseen. Kuten kirjanpidossa, 

verotuksessa vaikutusajan alkamishetkeksi voidaan määrittää se hetki, jolloin liikearvoa 

muodostavia tuotannontekijöitä on alettu käyttämään hyödyksi liiketoiminnassa. On siis 

tarkasteltava niitä taseessa näkymättömiä tuotannontekijöitä, joiden vuoksi liiketoimin-

nasta on maksettu ostetun yhtiön nettovarallisuutta suurempi hinta.  

 

Poistojen aloittamisessa tulee myös huomioida EVL 54.2 §, joka edellyttää, että vastaa-

va poisto on tehty kirjanpidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että liikearvon hankinta-

menon on katsottu saavuttaneen kirjanpidossa kirjauskypsyyden. EVL 54.2 §:n kirjanpi-

tosidonnaisuutta käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa 5.1. 

 

4.4 Poistomenetelmä 

 

EVL 24 §:n mukaan pitkävaikutteinen meno poistetaan yhtä suurina vuotuisina poistoi-

na. EVL ei täten anna verovelvolliselle valinnanvaraa poistomenetelmän suhteen vaan 

velvoittaa käyttämään tasapoistomenetelmää. Säännöksen sanamuodon mukaan jo en-

simmäisenä verovuonna on tehtävä täysimääräinen tasapoisto, jotta jokaisena vero-

vuonna tehtävä poisto olisi samansuuruinen
145

. Tästä vuoksi sillä, missä vaiheessa vero-

vuotta pitkävaikutteisen menon suorittamisvelvollisuus on syntynyt, ei ole merkitystä 

verovuonna tehtävän poiston suuruuteen. Sen sijaan verovuoden pituudella on oikeus-
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käytännössä katsottu olevan vaikutusta poiston suuruuteen
146

. Tasapoisto tehdään vero-

tuksessa lähtökohtaisesti suhteellisesti korotettuna, jos verovuosi
147

 on kalenterivuotta 

pitempi. Jos esimerkiksi tilikauden pituus on 18 kuukautta, tasapoisto tehdään puolitois-

takertaisena. Vastaavasti jos verovuosi on kalenterivuotta lyhyempi, tasapoisto tehdään 

suhteellisesti pienennettynä.
148

 

 

Kysymys kahdesta tilikaudesta on ollut esillä sekä keskusverolautakunnassa että kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa. Keskusverolautakunta katsoi ennakkopäätöksessään, 

että yhtiö, jonka tilikaudet olivat 1.2.1980–31.1.1981 ja 1.2.–31.12.1981, sai tehdä pois-

ton pitkävaikutteisista menoista käyttöomaisuusmenoista verovuonna 1981 vain yhteen 

kertaan
149

. Ilmaisu yhteen kertaan tarkoittanee samansuuruista tasapoistoa kuin muina-

kin verovuosina
150

. Päätökseen haettiin muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

Muutoksenhakijana toimi kuitenkin verohallitus. Tämän seurauksena korkeimman hal-

linto-oikeuden käsiteltäväksi ei tullut se, miten kahden tilikauden samana kalenteri-

vuonna päättyminen vaikuttaa 24 §:ssä tarkoitetusta menosta tehtävään tasapoiston mää-

rään. Käyttöomaisuuspoistojen suhteen päätös oli sama kuin keskusverolautakunnan. 

 

EVL 24 §:n sanamuodon perusteella on mahdollista tulkita siten, että poisto tulisi tehdä 

jokaisena pitkävaikutteisen menon taloudellisen vaikutusajan piiriin kuuluvana vero-

vuonna
151

. Sekä keskusverolautakunnassa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa on 

kuitenkin jouduttu ottamaan kantaa tilanteeseen, jossa vuotuista tasapoistoa ei ole tehty. 

Vuosina 1983 ja 2003 keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisuissaan, että tekemät-

tä jääneen tasapoiston johdosta myöhempinä vuosina tehtäviä poistoja voitiin korottaa 

niin, että verotuksessa poistamatta olevat määrät tulivat poistetuksi tasapoistoin menon 

vaikutusaikanaan
152

. Täten keskusverolautakunta salli hyllypoistojen
153

 tekemisen pit-

                                                 

146
 KVL 1982/790 ennakkotietopäätös koski yhtiötä, jonka tilikausi oli 18 kuukautta. Yhtiöllä katsottiin 

olevan oikeus tehdä pitkävaikutteisesta menosta puolitoistakertainen poisto. 
147

Verovuosi määritellään VML 3.2 §:ssä: ”Verovuosi on kalenterivuosi tai, jos kirjanpitolaissa 

(1336/1997) tarkoitettuna tilikautena ei ole kalenterivuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden 

aikana päättyneet.”. 
148

 Myrsky – Linnakangas 2010, s. 253. 
149

 KVL 1980/832. 
150

 Nuotio 2003, s. 85. 
151

 Nuotio 2003, s. 84. 
152

 KVL 2003/51 poisto oli jätetty tekemättä kesken menon vaikutusajan ja KVL 1983/386 kyse oli en-

simmäisen verovuoden poiston tekemättä jättämisestä. 
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kävaikutteisista menoista. Vuoden 2003 keskusverolautakunnan päätöksen haettiin kui-

tenkin muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka kumosi päätöksen katsoessaan, 

ettei verovelvollisella ollut oikeutta lisätä tekemättä jäänyttä poistoa seuraavien vuosien 

poistoihin
154

. Ratkaisussa ei otettu kantaa siihen, mitä hyllytetyille poistoille lopulta 

tapahtuu
155

. Vuonna 2008 korkein hallinto-oikeus otti asiaan uudestaan kantaa. Päätök-

sessä todetaan, että verovelvollisella on oikeus vähentää tekemättä jäänyt tasapoisto sinä 

verovuonna, jonka aikana EVL 24 §:ssä tarkoitettu poistoaika päättyy
156

. Päätös osoit-

taa, että EVL 24 §:ssä tarkoitetuista menoista hyllytettyjä poistoja ei menetetä koko-

naan, mutta ne saadaan vähentää vasta poistoajan päätyttyä. 

 

4.5 Liikearvon muutokset 

 

Liikearvoon kohdistuvat tulonodotukset saattavat alentua yrityksen toimintaympäristön 

muuttuessa. Taloudellinen vaikutusaika tai tuotto-odotus voi laskea. Liikearvon vähen-

tämistä sääntelevä EVL 24 § ei sisällä oikeusohjeita siitä, miten tulee menetellä, jos 

pitkävaikutteisen menon tulonodotuksissa tapahtuu muutoksia
157

. Anderssonin ynnä 

muiden mukaan arvio liikearvon taloudellisesta vaikutusajasta voi osoittautua jo ennen 

vaikutusajan päättymistä virheelliseksi. Tällaisessa tilanteessa arviota on oikaistava si-

ten, että vielä poistamatta oleva menon osa poistetaan tasapoistoin uudelleen arvioituna 

jäljellä olevana vaikutusaikanaan. Menon kokonaispoistoaika ei saisi vaikutusajan uu-

delleenarvioinnin jälkeenkään olla yli kymmentä vuotta.
158

 Tästä näkemyksestä on pää-

teltävissä, että alkuperäistä poistoaikaa voidaan paitsi lyhentää myös pidentää.  Kanta 

on yhtenevä EVL 24 §:n sanamuodon kanssa. Säännöksen mukaan meno poistetaan 

vaikutusaikanaan. Mikäli vaikutusajan arvioidaan pidentyneen, on poistoaikaa muutet-

tava, jotta menon hankintameno tulee poistetuksi vaikutusaikanaan. Ja toisaalta EVL 24 

§ rajaa poistoajan 10 verovuoteen. 

                                                                                                                                               

153
 Hyllypoistoksi kutsutaan sitä kirjanpidossa tehdyn poiston osaa, jonka verovelvollinen jättää verotuk-

sessa vähentämättä. Syynä hyllypoistojen muodostumiselle voi olla se, että kirjanpidon suunnitelman 

mukaiset poistot ovat suuremmat kuin EVL:n sallimat maksimipoistot tai se, että verovelvollinen ei halua 

verosuunnittelusyistä tehdä EVL:n mukaisia maksimipoistoja. (Andersson ym. 2009, s. 459) 
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Vaikutusajan ohella liikearvon tulonodotuksissa saattaa tapahtua muutoksia. Kuten ai-

emmin todettiin, erityisesti nopeasti kehittyvillä toimialoilla liikearvoon kohdistuvat 

tulonodotukset voivat muuttua nopeasti. Omaisuuden arvonnousu, jota ei ole luovutuk-

sen yhteydessä realisoitu, ei ole lähtökohtaisesti EVL:ssa veronalaista tuloa
159

. Poikke-

uksen tästä muodostaa muun muassa vakuutuslaitosten kirjanpidossa tekemät sijoitus-

omaisuuden arvonkorotukset. Liikearvoon kohdistuvien tulonodotusten kasvu ei tulou-

du verotuksessa. Sen sijaan tulonodotusten vähenemisen vaikutukset ovat epäselvät. 

 

EVL 40 §:ssä säädetään lisäpoistosta seuraavasti: 

Jos verovelvollinen osoittaa että muun kuin 30 ja 31 §:ssä tarkoitetun ku-

luvan käyttöomaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä omaisuu-

den arvonalenemisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi sen poista-

matonta hankintamenon osaa pienempi, saadaan hankintamenosta tehdä 

sellainen lisäpoisto, joka alentaa poistamattoman hankintamenon osan 

käyvän arvon suuruiseksi, kuitenkin niin, että 36 §:ssä tarkoitetun käyt-

töomaisuuden hankintamenosta saadaan lisäpoisto tehdä vain omaisuu-

den vahingoittumisen tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi
160

. 

Säännöksen taustalla lienee ajatus siitä, ettei käypää arvoa suurempi hankintamenon osa 

voine enää kerryttää tuloa
161

. EVL 40 §:n sanamuodon mukaan lisäpoisto on mahdollis-

ta tehdä vain kuluvasta käyttöomaisuudesta. Liikearvoa pidetään verotuksessa EVL 24 

§:n mukaisena pitkävaikutteisena ja tuloa kerryttävänä tai sitä säilyttävänä menona, jo-

ten pykälän soveltamisalaan ei kuulu käyttöomaisuuden hankintameno
162

. Penttilä on 

myös todennut, ettei EVL 40 § oikeastaan koske EVL 24 §:ssä tarkoitettuja pitkävaikut-

teisia menoja, koska ne eivät ole käyttöomaisuutta
163

. Poistoajan muuttamista ei voida 

pitää ratkaisuna ongelmaan. Liikearvoon kohdistuvien tulonodotusten laskiessa poisto-

ajan lyhentäminen johtaisi EVL 24 §:n sanamuodon vastaiseen menettelyyn, jos arvioi-
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 Tikka ym., luku 7. Tulon veronalaisuus, Tulon käsite, Realisointiperiaate. EVL 5 §:ssä säännellään 

veronalaisista arvonnousuista. 
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 Penttilä, kohta KHO 19.12.2008 t. 3372 – kommentit. 
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dussa vaikutusajassa ei tapahdu muutoksia. Tällöin meno poistettaisiin vaikutusaikaa 

lyhyemmässä ajassa. 

 

EVL 40 §:n soveltamista liikearvon hankintamenoon vaikeuttaa myös se, että säännös 

perustuu käyvän arvon alenemiseen. Käypä arvo määritellään usein hyödykkeen toden-

näköiseksi luovutushinnaksi. Liikearvoa ei sen luonteesta takia ole mahdollista luovut-

taa edelleen, minkä vuoksi sille ei ole mahdollista määrittää varsinaista todennäköistä 

luovutushintaa. Oikeuskäytännössä osakeyhtiön purkautuessa liikearvon todennäköise-

nä luovutushintana on pidetty sen poistamatta olevia määriä
164

. Käyvän arvon näyttöky-

symys on tällaisessa tilanteessa hankala. Poistamattoman hankintamenon käyttäminen 

liikearvon todennäköisenä luovutushintana on mahdollista, jos muuta selvitystä ei ole 

käytettävissä.
165

 Käypää arvoa määritettäessä todennäköisen luovutushinnan ohella 

myös hyödykkeen käyttöarvo yrityksessä on otettava huomioon
166

. 

 

EVL 24 §:ssä tarkoitettujen menojen rajaaminen EVL 40 §:n lisäpoiston ulkopuolelle ei 

ole kuitenkaan yksiselitteinen. KHO käsitteli vuonna 2008 ennakkoratkaisua, jossa ve-

rovelvollinen oli jättänyt EVL 24 §:ssä tarkoitetuista pitkävaikutteisista menoista ja 

EVL 37 §:ssä tarkoitetuista aineettomista oikeuksista kirjanpidossaan tekemänsä tasa-

poistot vähentämättä verotuksessa
167

. KHO:n ratkaisun mukaan verovelvollisella on 

oikeus vähentää nämä poistot sinä verovuonna, jonka aikana EVL 24 §:ssä tai 37 §:ssä 

tarkoitettu poistoaika päättyy. Ratkaisussa viitataan muun muassa EVL 40 §:än. Ratkai-

sua voidaan tulkita siten, että vaikutusajan päättymisvuonna tehtävä ylimääräinen poisto 

voidaan tehdä EVL 40 §:n perusteella sekä EVL 24 §:ssä että 37 §:ssä tarkoitetuista 

menoista. Kirjallisuudessa on esitetty tukea tätä näkemystä kohtaan
168

. Ratkaisua voi-

daan tulkita myös siten, että EVL 40 § viittaa ainoastaan EVL 37 §:ssä tarkoitetuista 

menoista tehtävään ylimääräiseen poistoon ja EVL 24 §:ssä tarkoitetuttujen menojen 

kohdalle EVL 24 §:n tasapoistovaatimus joustaa. KHO:n kannanotossa on siis tulkinnan 

varaa, eikä siitä täten voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä käsiteltävään ongelmaan. 
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Yhteisön elinkeinotoiminnan veroilmoituksen liitelomakkeessa 62 oleva kohta 844 ”Li-

säpoisto (EVL 40 §) pitkävaikutteisista menoista (EVL 24 §)” osoittaa, että verovelvol-

lisella olisi oikeus tehdä pitkävaikutteisista menoista lisäpoisto verotuksessa. Verohal-

linnolta saadun tiedon mukaan lomakkeella on kuitenkin virhe eikä EVL 40 §:ä voi so-

veltaa EVL 24 §:ssä tarkoitettuihin pitkävaikutteisiin menoihin
169

. Kyseinen ”virhe” on 

ollut lomakkeella usean vuoden ajan, mikä kertoo siitä, ettei EVL 40 §:n ja EVL 24 

§:ssä tarkoitettujen menojen suhde ole täysin yksiselitteinen Verohallinnon sisälläkään. 

Oletettavaa on, että säännönmukaisessa verotuksessa lisäpoistojen tekeminen on ainakin 

jossain määrin ollut sallittua. Lomakkeella olevan virheen vaikutusta luottamuksen-

suojan muodostumiseen voidaan myös pohtia.  Verohallinnon luottamuksensuojasta 

antamassa ohjeessa todetaan seuraavaa:  

Kun viranomainen on antanut toimivaltansa nojalla ohjeen tai neuvon, se 

luo perustan luottamuksensuojalle. Jos ohje havaitaan jälkikäteen tulkin-

nallisesti virheelliseksi, sitoo se virheellisenäkin viranomaista itseään, 

kunnes virhe on oikaistu. Toisin sanoen, toimittuaan virheellisen ohjeen 

mukaisesti, verovelvollisella on peruste vaatia VML 26.2 §:n soveltamis-

ta asiassaan siltä osin, kun muutoksesta johtuvat veroseuraamukset koh-

distuvat virheen oikaisun julkistamista edeltävään aikaan.
170

 

 

Oleellisinta luottamuksensuojan muodostumisessa käsiteltävässä ongelmassa on virheen 

tulkinnallisuus. Kuten tutkimuksessa on käynyt ilmi, EVL 24 §:ssä tarkoitetut menot 

eivät ole käyttöomaisuutta. Tämä käy ilmi EVL:n säännöksistä ja lisäksi oikeuskirjalli-

suudessa esitetyt kannat ovat yhteneviä. EVL 40 §:n sanamuodon mukaan säännöstä 

sovelletaan vain siinä mainittuihin käyttöomaisuusmenoihin. Tulkinnanvaraa ei täten 

juuri olisi. Edellä mainittu KHO:n päätös ja kirjallisuudessa esitetyt näkemykset EVL 

40 §:n sovellettavuudesta kuitenkin osoittavat, ettei asia ole yksiselitteinen. Täten asiaa 

voitaneen pitää tulkinnanvaraisena. Tutkimuksen laatimishetkellä Verohallinnon 

WWW-sivuilta ei ole löydettävissä julkaisua virheen oikaisusta. Virheen ollessa tulkin-

nanvarainen veroviranomaisen tulisi menetellä lomakkeen mukaisesti eli sallia lisäpois-

to EVL 24 §:ssä tarkoitetuista menoista.  
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Liikearvon hankintameno poikkeaa muista EVL 24 §:ssä tarkoitetuista menoista ar-

vonalentumisen herkkyydessä huomattavasti. Esimerkiksi toisen maalle tehdyn asfaltin, 

osakehuoneistossa tehdyn perusparannuksen tai kiinteän omaisuuden rajoitetun käyttö-

oikeuden arvossa voi tapahtua olennaisia muutoksia vain hyvin poikkeuksellisissa tilan-

teissa. Liikearvoon kohdistuvat tulonodotukset voivat sen sijaan muuttua nopeasti eri-

tyisesti nopeasti kehittyvillä toimialoilla. Esimerkiksi tietoliikennealalla toimivien yri-

tysten raskaista liikearvon alaskirjauksista on uutisoitu laajasti. EVL 40 §:n soveltumat-

tomuutta EVL 24 §:ssä tarkoitettuihin menoihin voidaan pitää erityisesti liikearvon 

kohdalla EVL:n yleisperiaatteen vastaisena, koska liikearvon verotuksessa poistamaton 

hankintamenon suuruus voi muodostua suuremmaksi kuin sen käypä arvo, jopa monin-

kertaiseksi. Penttilä onkin todennut, että EVL 40 §:ä voitaisiin soveltaa EVL 24 §:ssä 

tarkoitettuihin menoihin, jos EVL 40 §:n katsotaan ilmaisevan EVL:in sisältyvän yleis-

periaatteen
171

. EVL 40 §:n soveltumisen arvioinnissa on huomioitava myös se, että EVL 

24 §:ssä tarkoitetut menot ovat luonteeltaan hyvin lähellä käyttöomaisuusmenoja. EVL 

24 § on toissijainen säännös eli sitä sovelletaan menoon vain, mikäli muista säännöksis-

tä ei muuta johdu
172

. Verotuksessa käyttöomaisuudeksi luetaan esimerkiksi erikseen 

luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet, jotka vaikuttavat tulon muodostumiseen 

hyvin samoin tavoin kuin liikearvo.  

 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos EVL 24 §:n mukaan poistettava hyödyke muut-

tuu arvottomaksi tai poistuu yrityksen käytöstä ennen kuin aktivoitu hankintameno on 

kokonaan poistettu, voidaan tehdä poistamattomasta hankintamenosta kertapoisto
173

. 

EVL 24 §:ssä tarkoitettujen menojen kohdalla voidaan täten menetellä EVL 41 §:ssä 

ilmaistun periaatteen mukaisesti: 

Luovutetusta sekä tuhoutuneesta, anastetusta tai muusta syystä menete-

tystä muusta kuin 30 ja 31 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttöomaisuu-

desta saadut veronalaiset luovutushinnat ja muut vastikkeet tuloutetaan 

ja vähennyskelpoinen poistamatta oleva hankintamenon osa vähennetään 
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sinä verovuonna, jona käyttöomaisuus on luovutettu tai menetys on todet-

tu, 43 §:ssä säädetyin poikkeuksin. 

Liikearvon kohdalla EVL 41 § tarkoittaa sitä, että poistamaton hankintameno vähenne-

tään sinä verovuonna, jona tulonodotuksien lakkaaminen on todettu. Anderssonin ynnä 

muiden mukaan säännös on ehdoton eli poistamatta oleva hankintameno on pakko vä-

hentää sanottuna verovuonna. Syystä riippumatta menetys katsotaan todetun silloin, kun 

tulonodotusten lakkaaminen on havaittu. Myös mahdolliset kyseisestä omaisuudesta 

tehdyt hyllypoistot on palautettava.
 174

 EVL 41 §:n periaatteellisen sisällön soveltami-

nen EVL 24 §:ssä tarkoitettuihin menoihin ilmentää meno tulon kohdalle -periaatetta eli 

tässä tapauksessa sitä, ettei menoa tule vähentää sellaisena verovuotena, johon se ei 

kohdistu edes osittain. 
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5. SEURAUKSIA KPL:N JA EVL:N EROISTA 

 

5.1 Elinkeinotulon verotuksen kirjanpitosidonnaisuus 

 

Kirjanpidon ja verotuksen välillä on olemassa sidonnaisuuksia. Nämä voidaan luokitella 

joko aineellisiksi, muodollisiksi tai asiallisiksi sidonnaisuuksiksi. Asialliset sidonnai-

suudet liittyvät sellaisiin tilanteisiin, joissa verotuksella on tosiasiallista vaikutusta kir-

janpidon kirjauksiin, kirjanpidolla on tarkoituksenmukaisuussyistä vaikutusta verolain-

säädännön sisältöön tai tulkintaan. Muodollista sidonnaisuutta edustavat säännökset, 

jotka sääntelevät verohallinnon organisaatiota, verotuksen toimittamista, muutoksenha-

kua sekä yleisesti verovelvollisten ja veronsaajien oikeuksia ja velvollisuuksia. VML on 

täten yksi merkittävimmistä muodollista sidonnaisuutta edustavista laeista. Aineelliset 

sidonnaisuudet sisältyvät säännöksiin, jotka koskevat verovelvollisuutta, veron kohteen 

määrittämistä ja veron laskemista. Kysymys on usein verotettavan tulon laskemista 

sääntelevistä säännöksistä.
175

 

 

Kirjanpidon ja verotuksen aineelliset sidonnaisuudet voidaan jakaa tilanteisiin, joissa 

kirjanpito ja verotus ovat toisistaan riippumattomia tai riippuvaisia. Riippuvuus voidaan 

jakaa edelleen tilanteisiin, joissa kirjanpito vaikuttaa verotukseen ja verotus vaikuttaa 

kirjapitoon. Aineellisten sidonnaisuuksien jaottelua voidaan soveltaa elinkeinotulon 

verotusta koskevan lainsäädännön analysointiin. Tarkastelua voidaan syventää ana-

lysoimalla ongelmaa erityisesti vero-objektin määrittämisen näkökulmasta. Tämän joh-

dosta verotuksen ja kirjanpidon välillä voidaan nähdä laajuus-, arvostamis-, kohdista-

mis- ja jaksottamisongelma.
176

 Tosiasiallinen sidonnaisuus kirjanpidon ja verotuksen 

välillä perustuu osaksi siihen, että kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös toimivat olennaisilta 

osiltaan verotuksen tuloksen pohjana
177

. Kirjanpidossa tehtyjen ratkaisujen merkitys on 

erityisen suuri tulojen ja menojen jaksottamisessa, mutta ei niinkään ratkaistaessa tulon 

veronalaisuutta ja menon vähennyskelpoisuutta
178

. Kirjanpitoaineisto on keskeistä evi-

denssiä verotuksen oikeellisuuden valvonnassa kuten verotarkastuksissa. Verotuksen 
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perusteeksi kelpaa ainoastaan hyvän kirjanpitotavan mukainen tilinpäätös, joten ve-

ronäkökulma on otettava huomioon monin tavoin laadittaessa kirjanpitoa ja tilinpäätös-

tä.
179

 Mikäli kirjanpito ja tilinpäätös ovat epäluotettavia, ne eivät kelpaa verotuksen pe-

rustaksi. Tällöin seurauksena saattaa olla arvioverotus ja rikoslaissa määrätyt sankti-

ot.
180

 

Tutkimuksen käsitellessä liikearvoa koskevaa jaksottamisongelmaa keskeisin verotuk-

sen kirjanpitosidonnaisuutta ilmentävä säännös on EVL 54.2 §: 

Poistoina sekä 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuina kuluina verovelvollinen ei 

saa vähentää suurempaa määrää kuin mitä hän on verovuonna ja aikai-

semmin kirjanpidossaan vähentänyt. 

Säännöksen tarkoituksena on estää voitonjakokelpoisen tuloksen esittäminen kirjanpi-

dossa ilman, että samalla olisi esitettävä verotettavaa tuloa
181

. Säännöksessä on kysy-

mys aineellisesta riippuvuudesta, jossa kirjanpito vaikuttaa verotukseen. Termillä ”pois-

to” tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä eriä, joiden jaksottamisesta kuluksi EVL 

käyttää termiä ”poisto” tai ”poistetaan”
182

. Täten säännöstä sovelletaan käyttöomaisuus-

poistojen ohella myös EVL 24 §:ssä tarkoitettuihin menoihin. EVL 54.2 § ei vaadi sitä, 

että poisto olisi tehtävä vuosittain samansuuruisena verotuksessa ja kirjanpidossa, mutta 

säännös ei salli verotuksessa tehtävän suurempaa poistoa kuin mitä kirjanpidossa on 

verovuonna tai aikaisemmin tehty
183

. EVL 54.2 § ei rajoita poistojen vähennyskelpoi-

suutta, jos kirjanpidon poisto on samansuuruinen verotuksen poiston kanssa tai ylittää 

verotuspoiston
184

. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei verotuksen poistamatta oleva 

hankintameno voi olla milloinkaan pienempi kuin kirjanpidon poistamatta oleva hankin-

tameno vähennettynä poistoerolla. Sen sijaan kirjanpidossa verovelvollinen voi tehdä 

suuremmat poistot kuin verotuksessa. Verovelvollisen on mahdollista menetellä myös 

siten, että kirjanpidossa kirjataan koko hankintameno kuluksi, mutta verotuksessa han-

kintameno vähennetään poistoin
185

. 
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Kirjanpidollisten ratkaisujen on yleisesti katsottu ilmentävän verovelvollisen tahdonil-

maisua
186

. Tämän vuoksi verovelvollisen säännönmukaisen verotuksen yhteydessä an-

tama tilinpäätös toimii verotettavan tulon pohjana. Verovelvollinen voi kuitenkin havai-

ta, ettei tehty tilinpäätös ole verotuksen kannalta optimaalinen. Mikäli verovelvollinen 

muuttaa tilinpäätöstään, voidaan se ottaa verotuksessa huomioon, jos tilinpäätös ja sii-

hen perustuva veroilmoitus on annettu riittävän ajoissa ennen kyseisen vuoden verotuk-

sen päättymistä. Kanta on omaksuttu jo hyvän aikaa sitten oikeus- ja verotuskäytännös-

sä.
187

 Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt verotuksen perustaksi ennen 

verotuksen päättymistä annetun oikaistun tilinpäätöksen, jossa poistoja oli lisätty
188

. 

Ratkaisevaa lisättyjen poistojen vähennyskelpoisuudessa lienee se, annetaanko oikaistu 

tilinpäätös ennen verotuksen toimittamista/päättymistä vai vasta tämän jälkeen. Tilan-

teessa, jossa verovelvollinen korotti käyttöomaisuuden poistoja tilinpäätöksessä vält-

tääkseen jälkiverotuksessa tapahtuvan veron lisäyksen, korkein hallinto-oikeus katsoi, 

ettei poistoja voitu hyväksyä, koska verovelvollinen ei ollut tehnyt poisto kirjanpidos-

saan verovuonna, jota jälkiverotus koski
189

. Myös verotuksen toimittamisen jälkeen 

annetussa oikaistussa tilinpäätöksessä esitettyjä poistoja ei ole hyväksytty vähennettä-

väksi verotettavasta tulosta
190

.  

 

Verotuksen päätyttyä annettu oikaistu tilinpäätös voinee sen sijaan toimia verotuksen 

perustana, jos kysymys on alkuperäisessä tilinpäätöksessä olleen puhtaasti teknisen las-

ku- tai muun vastaavan virheen korjaamisesta tai tilinpäätöksen korjaamisesta lainmu-

kaiseksi. Toisaalta ennen verotuksen päättymistä annettu oikaistu tilinpäätös ei voi toi-

mia verotuksen perustana, jos korjaamisen ainoa tarkoitus on eliminoida säännönmukai-

sen verotuksen yhteydessä esille tulleet tulonlisäykset poistojen korotuksilla.
191
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5.2 Erot kauppahinnan kohdistamisessa 

 

Kirjanpidossa kauppahinnan ja ostetun omaisuuden substanssiarvon erotus kohdistetaan 

niihin omaisuus- ja velkaeriin, joista erotuksen katsotaan aiheutuvan. Se osa, jota ei 

pystytä kohdistamaan, on liikearvoa. Kauppahinnasta voidaan kohdistaa tase-erille enin-

tään se määrä, joka vastaan niiden todennäköisiä luovutushintoja tai muulla perusteella 

määriteltyjä käypiä arvoja. Myös verotuksessa arvostamisen lähtökohtana toimii käypä 

arvo. Mikäli kirjanpidossa tehdyssä kohdistamisessa on poikettu erien käyvästä arvosta, 

voidaan verotuksessa poiketa kirjanpidon ratkaisuista VML 28 §:n tai 31 §:n perusteel-

la
192

. VML 28.1 §:ssä käsittelee veron kiertämisestä:  

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudel-

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

verotusta toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oike-

aa muotoa. Jos kauppahinta, muu vastike tai suoritusaika on kauppa- tai 

muussa sopimuksessa määrätty taikka muuhun toimenpiteeseen on ryh-

dytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapau-

duttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida. 

VML 28.1 §:n perusteella omaisuudelle kohdistettua kauppahinnan osaa voidaan oikais-

ta vastamaan sen oikeaa eli tässä tapauksessa käypää arvoa. Torkkelin mukaan verotuk-

sessa voidaan poiketa kirjanpitoratkaisuista yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa 

kirjanpitoa ei voida pitää luotettavana yksityiskohtien tai kokonaisuuden näkökulmasta, 

milloin verotettava tulo joudutaan oikaisemaan tai arvioimaan. Käytännössä tällaiset 

tilanteet ovat harvinaisia.
193

 Vastoin lakia tehtyä kohdistamista voidaan pitää veron kier-

tämisenä silloin, kun menettelyllä on pyritty välttämään veroa. Tällainen tilanne muo-

dostuu liiketoimintakaupan yhteydessä esimerkiksi silloin, kun verovelvollinen on pyr-

kinyt välttämään veroa kohdistamalla alle käypää arvoa vastaavan osan kauppahinnasta 

sellaisille omaisuuserille, jotka kuuluvat VSVL:n soveltamispiiriin. 

VML 31.1 § sääntelee siirtohinnoitteluoikaisua: 
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Jos verovelvollisen ja häneen etuyhteydessä olevan osapuolen välisessä 

liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat 

siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu, ja 

verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan verotettava tulo 

on tämän johdosta jäänyt pienemmäksi tai tappio on muodostunut suu-

remmaksi kuin se muutoin olisi ollut, lisätään tuloon määrä, joka olisi 

kertynyt ehtojen vastatessa sitä, mitä toisistaan riippumattomien osa-

puolten välillä olisi sovittu. 

Säännös koskee ennemminkin käytettävää kauppahintaa kuin sen kohdistamista. Kaup-

pahinnan kohdentamista se koskee lähinnä tilanteessa, jossa siirtyvät omaisuuserät on 

arvostettu jo kauppakirjassa. Jos arvotuksessa on poikettu arvoista, joita olisi käytetty 

kahden toisestaan riippumattoman osapuolen välillä, oikaistaan myyjän luovutushintaa 

ja ostajan hankintamenoa näitä arvoja vastaaviksi.  

 

5.3 Erot poistoajoissa 

 

Kuten mainittua, kirjanpidossa liikearvon hankintameno voi tulla poistetuksi 2–20 vuo-

dessa ja verotuksessa 3–10 vuodessa. EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuus muodostuu 

ongelmaksi ensinnäkin silloin, kun kirjanpidossa valitaan kahden vuoden poistoaika. 

Jaksottaminen näin lyhyelle ajalle lienee käytännössä hyvin harvinaista, mutta lain mu-

kaista. Kahden vuoden poistoajan käyttö voi olla perusteltua silloin, kun liiketoiminta-

kaupalla ostettuun liiketoimintaan kohdistuvat tulonodotukset vähenevät merkittävästi 

kahden vuoden kuluttua kaupan toteuttamisesta esimerkiksi tekniikan vanhentumisen 

johdosta. Kahden vuoden poistoaikaa käytettäessä syntyy tilanne, jossa kirjanpidossa 

poistetaan ensimmäisenä vuonna puolet (riippuen poistomenetelmästä) hankintamenosta 

eikä verotuksessa voitaisi vähentää enempää EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuuden 

vuoksi ja toisaalta EVL ei salli liikearvon jaksottamista kahdelle vuodelle. Tässä yhtey-

dessä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä pohtimaan mihin tilanne johtaa, koska tilanne 

on hyvin teoreettinen. Ohjeena kuitenkin todettakoon, että verovelvollisen tulisi välttää 

kuvatunlaista jaksottamista ja sen sijaan kirjata liikearvo kirjanpidossa kerralla kuluksi 

tai jaksottaa hankintameno kolmelle vuodelle, mikäli se voidaan toteuttaa hyvän kirjan-
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pitotavan mukaisesti. Täten varmistetaan, että liikearvon hankintameno saadaan poistet-

tua kokonaisuudessaan myös verotuksessa. 

 

EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuus muodostuu ongelmaksi myös silloin, kun liikear-

von tulonodotukset kohdistuvat kymmentä vuotta pidemmälle ajalle ja liikearvon suun-

nitelman mukaiset poistot jaksotetaan tulonodotuksia vastaavasti kirjanpidossa. Varo-

vaisuuden periaatteesta seuraa, että liikearvon jaksottaminen kymmenelle vuodelle on 

hyvän kirjonpitotavan mukaista, vaikka tulonodotuksia riittäisi pidemmällekin ajalle. 

Kirjanpitovelvollisella voi kuitenkin tietyissä tilanteissa olla intressinä jaksottaa hankin-

tameno 10 vuotta pidemmälle ajalle, esimerkiksi, jos tulosta ei haluta rasittaa tarpeetto-

man suurilla poistoilla.  

 

Kirjanpitolaki sisältää säännöksen, joka on tarkoitettu yleisesti kirjanpidon ja verotuk-

sen välisten jaksottamisristiriitojen ratkaisemiseksi. KPL 5:12 §:n mukaan kirjanpito-

velvollinen voi erityisistä syistä tehdä suunnitelman ylittäviä poistoja. Erityisenä syynä 

voidaan pitää kirjanpidon ja verotuksen poistojen sidonnaisuutta
194

. EVL 54.2 §:ssä 

säädetty edellytys kirjanpidon ja verotuksen poistojen yhdenmukaisuudesta voidaan 

toteuttaa siten, että kirjanpidossa tehdään verotusta vastaava poisto osana kokonaispois-

toa. Kokonaispoistolla tarkoitetaan suunnitelman mukaisen poiston ja KPL 5:12 §:n 

perusteella tehdyn suunnitelman ylittävän poiston summaa.
195

 Suunnitelman ylittävästä 

poistosta käytetään nimitystä poistoero. Suunnitelman ylittävän poiston mainitsemista 

taseen liitetiedoissa ei ole pidetty riittävänä, vaan ylipoiston vähentäminen verotuksessa 

on edellyttänyt sen esittämistä tuloslaskelmassa
196

. Kertynyttä poistoeroa voidaan pur-

kaa tekemällä suunnitelmapoistoa pienempi kokonaispoisto, kuitenkin enintään tilin-

kauden suunnitelmapoiston verran
197

. Poistoeron käyttöä tarkastellaan esimerkissä 1. 

 

Esimerkki 1:  

Liikearvon hankintameno 150 000 € 

Kirjanpidon suunnitelmapoisto: tasapoisto 20 vuodessa =  - 7500 € / v 

Tuloslaskelmassa KPL 5:12 §:n mukainen poistoeron lisäys = - 7500 € / v 

                                                 

194
 Leppiniemi – Leppiniemi 2007, s. 380. 

195
 Leppiniemi – Walden, kohta 5.2.2.4. Tilinpäätössiirrot.  

196
 KHO 1995 T 1440. 

197
 Ihantola ym. 2008, s. 140. 

javascript:link('SK,7830');


 56 

→ Verotuksessa voidaan poistaa 7500 € + 7500 € =  15 000 € / v 

Tuloslaskelmassa vuosina 11–20: 

Suunnitelmapoisto -7500 € 

Poistoeron vähennys +7500€ 

 

Suunnitelman ylittävien poistojen tekemisellä kirjanpidossa saavutetaan käsiteltävässä 

esimerkissä se, että EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuuden vaatimus täyttyy ja verotuk-

sessa voidaan tehdä vuosittain täysimääräinen poisto. Näin meneteltäessä koko liikear-

von hankintamenoa vastaava määrä tulee kuitenkin poistetuksi kirjanpidossa kymmenen 

vuoden aikana suunnitelmapoistojen ja kertyneen poistoeron summana. Kymmenennen 

vuoden jälkeen poistoeron purkaminen kumoaa suunnitelmapoiston vuosittain tulosvai-

kutuksen ollessa nolla, jolloin lopputulos tilikauden tuloksessa on sama kuin käytettäes-

sä kymmenen vuoden poistoaikaa
198

. Tällaisessa tilanteessa kirjanpitovelvollisen tulisi 

jaksottaa poistoaika kirjanpidossa vastaamaan verotuksen maksimipoistoaikaa eli kym-

mentä vuotta, ellei poistoeron käyttämiseen ole perusteltua syytä (esimerkiksi varat ha-

lutaan näyttää mahdollisimman suurena). Poistoeron kirjaaminen aiheuttaa aina ylimää-

räistä työtä tilinpäätöstä laadittaessa.  

 

EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuus muodostuu erityisen ongelmalliseksi, jos kirjanpi-

dossa poistoajaksi on valittu yli kymmenen vuotta ja suunnitelman ylittäviä poistoja ei 

ole kirjattu. EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuuden vuoksi verotuksessa ei ole voitu 

vähentää vuosina 1–10 enempää kuin kirjanpidossa ja EVL 24 § rajoittaa poistoajan 

kymmeneen vuoteen. Tämän seurauksena osa liikearvon hankintamenosta jää vähentä-

mättä. Esimerkissä 2 kuvataan ongelmaa, kun kirjanpidossa poistoajaksi on valittu 20 

vuotta ja poistomenetelmäksi tasapoisto.  

 

Esimerkki 2: 

Liikearvon hankintameno 150 000 € 

Kirjanpidon suunnitelmapoisto: tasapoisto 20 vuodessa = - 7500 € / v 

Verotuksessa tasapoisto 10 vuodessa = - 15 000 € / v 

                                                 

96 
Liikevoiton (-tappion) osalta lopputulos ei sen sijaan ole sama, koska suunnitelmapoiston kumoava 

poistoeron purkaminen kirjataan tuloslaskelmassa tuloksi vasta liikevoiton (-tappion) jälkeen. 
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EVL 54.2 §: verotuksessa ei voida poistaa enempää kuin kirjanpidossa. 

Tällöin verotuksessa voidaan poistaa 10v x 7500 € = 75 000 €, eli puolet jäisi poista-

matta. 

 

Penttilän mukaan yleisenä periaatteena voidaan pitää sitä, että jaksottamissäännöksien ei 

pitäisi johtaa tilanteeseen, jossa vähennyskelpoinen meno jäisi jaksottamissäännöksen 

vuoksi vähentämättä. Kirjanpidon ja verotuksen välisen ristiriidan välttämiseksi vero-

velvollisen ei tulisi jaksottaa kirjanpidossaan EVL 24 §:ssä tarkoitettuja menoja kym-

mentä vuotta pidemmälle ajalle. Jos kirjanpitovelvollinen on kuitenkin jaksottanut kir-

janpidossa liikearvon hankintamenon 20 vuodelle, ei menettelyn pitäisi verotuksessa 

johtaa menon vähennyskelvottomuuteen miltään osin. Tällöin vähentämättä olevat mää-

rät tulisi saada vähentää verotuksessa viimeistään, kun liikearvo "luovutetaan tai se 

muuttuu arvottomaksi" (vrt. EVL 40 §) viimeistään 20 vuoden poistoajan päättyessä 

kirjanpidossa. Penttilä esittää vaihtoehtona myös menettelyn, jossa vuosina 11–20 vä-

hennetään se määrä, joka kirjanpidossakin vähennetään. Tämä olisi vastoin EVL 24 §:n 

sanamuotoa, mutta se täyttäisi EVL 54.2 § vaatimuksen.
199

 

 

Verohallinnolta saadun tiedon mukaan vuosina 1–10 vähentämättä jäänyt hankintame-

non osa muodostuu vähennyskelvottomaksi. EVL 24 §:n salliman maksimipoistoajan 

päättyessä voidaan kuitenkin vähentää vähentämättä oleva hankintamenon osa edellyt-

täen vastaavan suuruista poistoeron kirjausta kirjanpidossa. Esimerkissä 2 kuvatussa 

tilanteessa kymmenentenä vuonna voidaan täten poistaa 7.500 € + 75.000 €. Mikäli vä-

hentämättä olevaa hankintamenon osaa ei ole vaadittu poistettavaksi veroilmoituksella 

eikä poistoeroa ole kirjattu, ei oikaisuvaatimus tältä osin todennäköisesti menestyisi, 

koska EVL 54.2 §:n vaatimusta on vaikea täyttää jälkikäteen.
200

 

 

Käsiteltävän ongelman ydinkysymys lienee se, kumpi liikearvon poistamista koskevista 

säännöksistä joustaa vai joustaako kumpikaan. EVL 54.2 § on merkittävä kirjanpidon ja 

verotuksen sidonnaisuutta ilmaiseva säännös ja se koskee laajaa joukkoa poistettavia 

hyödykkeitä. Säännös on luonteeltaan periaatteellinen ja sen olemassa olon tärkeys on 

helppo ymmärtää. Kirjanpitosidonnaisuutta on oikeuskäytännössä tulkittu hyvin jyrkäs-
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ti, joten on vaikea nähdä EVL 54.2 §:n joustavan käsiteltävässä tilanteessa
201

. Säännök-

sestä poikkeamisen ehdoton edellytys on erityisten perusteiden olemassaolo
202

. Myös 

EVL 24 §:llä on laaja soveltamisala. Pykälä on toissijainen säännös eli sitä sovelletaan 

vain jos menosta ei ole säädetty laissa erikseen. Säännöstä sovelletaan hyvin erityyppi-

siin menoihin, esimerkiksi liikearvo ja mainoskampanja vaikuttavat eri tavoin ja eri 

ajanjakson. Säännöstä voidaan pitää liikearvon kohdalla suhteellisen tiukkana, sillä lii-

kearvon kymmentä vuotta pidempi vaikutusaika on tietyissä tilanteissa perustellusti 

osoitettavissa. Tällöin menot tulojen kohdalle -periaate ei täysin toteudu. Meno tulisi 

kirjata kuluksi sille verovuodelle, jona se vaikuttaa tuloa kerryttävästi tai säilyttävästi. 

Huomioitavaa on myös, että EVL 24 §:n maksimipoistoaika on verrattain lyhyt suhtees-

sa muihin lakeihin
203

. Arvelan II työryhmä on todennut, ettei EVL 24 §:n kymmenen 

vuoden poistoajan rajoitukselle ole perusteita. Työryhmä on ehdottanut, että kirjanpidon 

ja verotuksen poistoaikojen yhtenäistämiseksi aineettomien hyödykkeiden enimmäis-

poistoaikaa nostettaisiin 20 vuoteen.
204

 EVL 24 §:n kohdalla voidaan nähdä siis jouston 

varaa enemmän kuin EVL 54.2 §:n kohdalla.  

 

Verohallinnosta saatu tieto osoittaa, että EVL 24 § ei ole ehdottaman tiukka. Tiedon 

mukaan toimittaessa liikearvon hankintamenosta saattaa tulla poistetuksi kymmenente-

nä vuonna 55 prosenttia
205

. Tämä on ristiriidassa EVL 24 §:n sanamuodon kanssa siltä 

osin, että säännös edellyttää hankintamenon poistamista vuosittain yhtä suurin poistoin. 

Tosin oikeuskäytännössä on todettu jo aiemmin, ettei säännös ole tältä osin ehdoton, 

sillä pitkävaikutteisesta menosta tehdyt hyllypoistot on saatu vähentää viimeisenä pois-

tovuonna
206

. Päätöksestä ei voi kuitenkaan tehdä pidemmälle meneviä päätelmiä käsitel-

tävään ongelmaan, koska tapauksessa EVL 24 §:ssä tarkoitettu pitkävaikutteinen meno 

oli jaksotettu EVL 24 §:n vaikutusajan rajoissa. 

 

Edellä esitettyyn perustuen voitaneen korostaa Penttilän ehdotusta, jonka mukaan vuo-

sina 11–20 vähennetään verotuksessa se määrä, joka kirjanpidossakin vähennetään. Mi-
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203
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 Valtiovarainministeriö 2006, s. 99. 
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 Mikäli liikearvo jaksotetaan kirjanpidossa 20 vuodelle tasapoistoin, poistetaan verotuksessa kymme-
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käli tätä menettelyä ei hyväksyttäisi verotusta toimitettaessa, tulisi vähentämättä oleva 

hankintamenon osa saada vähentää viimeistään silloin, kun liikearvo muuttuu arvotto-

maksi. Tätä puoltaa EVL 40 ja 41 §:iin sisältyvä periaate siitä, että omaisuuden arvon 

alentuessa voidaan poistamatta oleva hankintameno vähentää. Verohallinnosta saatu 

tieto osoittaa jyrkkää suhtautumista käsiteltävään tilanteeseen: osa liikearvon hankinta-

menosta muodostuu verotuksessa vähennyskelvottomaksi kirjanpidon ja verotuksen 

jaksottamiseron vuoksi. Vähentämättä olevaa hankintamenon osaa ei voisi siis vähentää 

poistoin vuosina 11–20 eikä myöskään kirjanpidossa käytetyn poistoajan päätyttyä. 

Tämä tulkinta mukailee lain sanamuotoa, mutta sitä kohtaan voidaan esittää kritiikkiä, 

sillä EVL 24 §:n maksimipoistoaikaa on pidettävä liian lyhyenä erityisesti liikearvon 

kohdalla. EVL 24 §:n tulisi joustaa tilanteissa, joissa liikearvon voidaan perustellusti 

odottaa vaikuttavan tulon muodostumiseen yli kymmenen vuoden ajan. Tällöin menot 

tulojen kohdalle -periaate toteutuisi tehokkaammin kuin lain sanamuotoa noudattamalla. 

Huomionarvoista on myös se, että EVL sääntelee merkittävimmistä käyttöomaisuus-

ryhmistä tehtävien poistojen enimmäismäärää, ei poistoaikaa
207

. Poiston suuruuden ra-

joittamisen taustalla on se, ettei verovelvollinen voi poistaa hankintamenosta sen käy-

vän arvon alenemista suurempaa osaa. Liikearvon kohdalla EVL 24 § johtaa päinvastai-

seen tilanteeseen, mikäli tulonodotukset kohdistuvat yli kymmenelle vuodelle. Tällöin 

säännös ”pakottaa” tulonodotusten alenemista nopeampaan poistotahtiin. 

 

5.4 Erot poistojen aloittamisessa 

 

Oikeus poistojen aloittamiseen niin kirjanpidossa kuin verotuksessakin perustuu lähtö-

kohtaisesti hyödykkeen käyttöönottamiseen. Kirjanpidossa aineettomien hyödykkeiden 

poistot aloitetaan aineellisista hyödykkeistä poiketen yleensä heti menon syntymistili-

kautena. Tämän vuoksi liiketoimintakaupassa siirtyvien aineellisten hyödykkeiden pois-

tojen aloittaminen saattaa ajoittua eri tilikaudelle kuin liikearvon. Verotuksessa EVL 24 

§:ssä tarkoitetuttujen menojen poisto-oikeuden alkamisen kannalta oleellista on menon 

vaikutuksen alkaminen. Kuten mainittua, liikearvon vaikutusajan alkamista on vaikea 

määrittää. Luonnollisin lähestymistapa ongelmaan lienee liikearvoa muodostavien teki-

jöiden tarkastelu. Liikearvon aiheutuessa patentein suojatuista tuotteista, henkilöstön 
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erityisestä osaamisesta tai muusta sellaisesta tulon muodostumiseen välittömästi vaikut-

tavasta tekijästä voidaan liikearvon katsoa alkaneen vaikuttavan välittömästi, kun liike-

toiminnan ostaja on alkanut harjoittaa toimintaa juridisesti omaan lukuunsa. Sellaisissa 

tilanteissa, joissa liikearvoa muodostavia tekijöitä ei aleta käyttää välittömästi hyödyksi 

liiketoiminnassa liiketoimintakaupan toteuttamisvuonna, ei liikearvon voitane katsoa 

alkaneen vaikuttavan. Tällainen tilanne muodostuu esimerkiksi silloin, kun liikearvo 

aiheutuu ostetun tuotantotoiminnan tehokkuudesta ja tuotantotoiminta keskeytetään 

ostetun ja olemassa olevien liiketoimintojen integraation ajaksi. 

 

Kirjanpidon poisto-oikeuden ja verotuksen poisto-oikeuden alkamisajat saattavat koh-

distua ajallisesti eri vuosille silloin, kun kirjanpidossa menon katsotaan syntyneen, mut-

ta verotuksessa liikearvo ei ole vielä alkanut vaikuttaa. Kirjanpidossa menon katsotaan 

syntyneen, vaikka liikearvo ei ole vielä alkanut vaikuttaa tulon muodostumiseen. Tämä 

on seurausta siitä, ettei liikearvoa muodostavia tekijöitä ole vielä alettu käyttää hyväksi 

liiketoiminnassa. Tilanne ei kuitenkaan johda miltään osin liikearvon vähennyskelvot-

tomuuteen verotuksessa. Verotuksessa poistot aloitetaan myöhemmin ja EVL 54.2 §:n 

kirjanpitosidonnaisuuden vaatimus täyttyy kirjanpidon kumulatiivisten poistojen ollessa 

vuosittain verotuksen kumulatiivisia poistoja suuremmat. Toisaalta kirjanpitovelvolli-

nen voi myös KILA:n ohjeen mukaan lykätä poistojen aloittamista siihen tilikauteen, 

jona liikearvosta ennakoidaan alkavan kertyä tuloa
208

. Tällöin kirjanpidon poistojen 

aloittaminen sijoittuu samaan hetkeen kuin verotuksen poisto-oikeuden alkaminen. 

 

Toinen verotuksen ja kirjanpidon eroista koskee ensimmäisenä poistovuonna tehtävää 

poiston määrää. Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan hyödykkeen käyttöönottotilikau-

tena poistossa on huomioitava, kuinka monta kuukautta hyödyke on ollut käytössä tili-

kauden aikana. Vaihtoehtoisesti ensimmäisenä vuonna voidaan poistaa puolet koko tili-

kauden normaalipoistosta.
209

 EVL 24 §:n sanamuodon mukaan pitkävaikutteisesta me-

nosta tehtävä poisto on tehtävä yhtä suurena jokaisena poistovuonna. Täten myös lii-

kearvon vaikutuksen alkamisvuonna on tehtävä täysimääräinen poisto, vaikka liikear-

von vaikutusajan alkamishetki ajoittuisi loppuvuoteen. EVL 54.2 §:n kirjanpitosidon-

naisuus voidaan täyttää kirjaamalla poistoeroksi kirjanpidon ja verotuksen poistojen 
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 KILA 2007, kohta 3.1.2 Poistojen aloittaminen. 
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 KILA 2007, kohta 3.1.2 Poistojen aloittaminen. 
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erotusta vastaava määrä. Tilanne kuvaa aineellista riippuvuutta, jossa verotus vaikuttaa 

kirjanpitoon. Mikäli liikearvo on tullut yhtiön ”käyttöön” tilikauden loppuvaiheessa ja 

täten tilinpäätöksessä joudutaan kirjaamaan poistoeroa, saattaa kokonaispoisto rasittaa 

tulosta tarpeettoman paljon. Tällöin kokonaispoiston negatiivisen tulosvaikutuksen 

merkitystä voidaan pienentää pidentämällä tilikautta.  

 

5.5 Erot poistomenetelmissä 

 

Toisin kuin kirjanpidossa, verotuksessa verovelvollinen ei voi valita poistomenetelmää 

vapaasti vaan käytettäväksi on valittava aina tasapoistomenetelmä. Lähtökohtaisesti 

yritykset sovittavat kirjanpidon poistot verotuksen poistoihin välttääkseen jaksotuserois-

ta aiheutuvaa ylimääräistä työtä tilinpäätösvaiheessa. Mikäli kirjanpidossa valitaan käy-

tettäväksi muu kuin tasapoistomenetelmä, on poistosuunnitelmaa laadittaessa otettava 

huomioon EVL 24 §:n ja erityisesti EVL 54.2 §:n sääntely. 

 

Progressiivista poistomenetelmää käytettäessä EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuudesta 

seuraa, että ensimmäisen vuoden suunnitelman mukainen poisto on tehtävä yhtä suurena 

kuin verotuksen poisto. Suunnitelman mukaisen poiston kasvaessa vuosittain tulee han-

kintameno poistetuksi kirjanpidossa lyhyemmässä ajassa kuin verotuksessa. Kirjanpi-

dossa käytetyn poistoajan jälkeen voidaan verotuksen poistoja jatkaa, koska vastaava 

hankintamenon osa on poistettu aikaisemmin kirjanpidossa (EVL 54.2 §:n edellytys). 

 

Degressiivisen poistomenetelmän käytöstä seuraa, että suunnitelman mukaiset poistot 

ovat poistoajan alussa suurempia kuin verotuksessa tehtävät poistot. Suunnitelman mu-

kaisen poiston pienentyessä sen määrä alittaa verotuksen poiston jossain vaiheessa pois-

toaikaa. Tämän jälkeen on huolehdittava siitä, että aiemmin kirjanpidossa tehdyt, mutta 

verotuksessa vähentämättömät poistot riittävät kattamaan verotuksen poiston ja suunni-

telman mukaisen poiston erotuksen. Kirjanpidossa vähentämättä oleva hankintamenon 

osa on kirjattava kuluksi viimeistään sille verovuodelle, jona verotuksen poistoaika 

päättyy, jotta EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuuden vaatimukset täyttyvät. 
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5.6 Erot liikearvon muutoksissa 

 

Sekä kirjanpidossa että verotuksessa liikearvoon kohdistuvien tulonodotusten alenemi-

nen tulee ottaa ensisijaisesti huomioon poistoaikaa muuttamalla. Kirjanpidossa myös 

poistomenetelmää voi vaihtaa paremmin tulonodotuksia vastaavaksi. Lisäksi kirjanpi-

don suunnitelman mukaisiin poistoihin voidaan sisällyttää lisäpoisto, joka alentaa lii-

kearvon poistamattoman hankintamenon käyvän arvon suuruiseksi. Jos liikearvoon 

kohdistuvat tulonodotukset lakkaavat kokonaan, on kirjanpidossa tehtävä KPL 5:13 §:n 

mukainen arvonalentumispoisto ja verotuksessa EVL 41 §:n sisältöä vastaava poista-

mattoman hankintamenon vähentäminen. 

 

Tulonodotusten muutoksia koskeva merkittävin jaksotusero on EVL 40 §:n lisäpoiston 

soveltumattomuus. Mikäli verovelvollisen ei katsota olevan oikeutettu tekemään lii-

kearvosta lisäpoistoa EVL 40 §:ssä tarkoitetulla tavalla, saattaa verotuksessa poistoaika 

venyä kirjanpidon poistoaikaa huomattavasti pidemmäksi. Tällöin liikearvo voidaan 

kyllä vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa, sillä EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnai-

suuden vaatimus täyttyy kirjanpidossa tehdyn arvonalentumispoiston seurauksena. 

 

5.7 Poistot verosuunnittelussa 

 

Joillekin yrityksille poistoilla on suuri merkitys verotuksessa, kun taas joillakin toimi-

aloilla poistojen merkitys on vähäinen
210

. Kun poistoilla on suuri merkitys verotuksessa, 

tulee ne ottaa riittävässä määrin verotuksessa huomioon. Poiston määrä vaikuttaa ensin-

näkin verotuksessa vahvistettavan tuloksen tai tappion määrään. Lisäksi poistot vaikut-

tavat nettovarallisuuden suuruuteen ja tätä kautta luonnollisen henkilön verovapaan 

osingon määrään. Nettovarallisuus vaikuttaa myös yrityksen sukupolvenvaihdoksen 

verotukseen, jos vaihdokseen sovelletaan PerVl 55 §:n mukaista huojennusta.
211

 

 

                                                 

210
 Esimerkiksi holding-yhtiöillä varallisuus koostuu pitkälti osakkeista eikä taseessa ole usein sellaista 

omaisuutta, josta voisi tehdä verotuksessa poistoja. 
211

 Mattila 2010, s. 467–468. 
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EVL 24 §:ssä tarkoitettuja poistoja voidaan käyttää verosuunnittelussa rajallisesti ver-

rattuna käyttöomaisuudesta tehtäviin poistoihin. Poistoajan suhteen ei voida nähdä mer-

kittäviä verosuunnittelumahdollisuuksia, sillä meno on vähennettävä vaikutusaikanaan 

ja tulonodotukset on selvitettävä erityisen tarkkaan tilinpäätöksen liitteenä. Poistojen 

aloittaminen tulee aloittaa käytännössä sinä verovuonna, jona liiketoimintakaupassa 

siirtynyt omaisuus on otettu käyttöön. Lisäksi poistomenetelmäksi on rajattu tasapois-

tomenetelmä.  

 

Liikearvon poistamisen verosuunnittelumahdollisuudet kohdistuvat lähinnä hyllypoisto-

jen tekemiseen. Tasapoistoja ei tosin voida käyttää hyllypoistoihin yhtä joustavasti kuin 

menojäännöspoistoja
212

. Tasapoistojen käyttämistä rajoittaa se, että hyllytetyt poistot 

saadaan käyttöön vasta poistoajan päätyttyä. Tämä on todettu oikeuskäytännössä tilan-

teessa, jossa poistot jätettiin kokonaan tekemättä. Kyseisen päätöksen perusteluista ei 

ole pääteltävissä, etteikö verovelvollinen voisi hyllyttää ainoastaan osaa verovuoden 

poistosta, kuten käyttöomaisuuspoistojen suhteen on mahdollista.  

Tappiontasauksella on erityinen merkitys tavoitetuloksen asetannassa
213

. TVL 109.1 §:n 

mukaan: 

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden verovuoden tappio vähennetään elin-

keinotoiminnan ja maatalouden tuloksesta seuraavan 10 verovuoden aikana 

sitä mukaa kuin tuloa syntyy. 

Hyllypoistojen tekeminen on perusteltua erityisesti silloin, kun yhtiöllä on vanhentu-

massa olevia käyttämättömiä tappioita. Jos tappiota käytetään verovuonna, voidaan tältä 

osin tuloslaskelmassa näyttää voittoa ilman siihen normaalista kohdistuvaa verorasitus-

ta
214

. Hyllypoistojen tekeminen kasvattaa yhtiön verotettavaa tuloa, jolloin suurempi osa 

vanhoista tappioista saadaan käytettyä. Täten voidaan vaikuttaa verovuoden veron mää-

rään. Hyllypoiston tekeminen ei ole kuitenkaan perusteltua, jos on tiedossa, ettei yhtiöl-

le tule muodostumaan verottavaa tulosta sinä verovuonna, jona poistoaika päättyy ja 

hyllypoistot palautuvat. Hyllypoistoja on tarpeen tehdä myös silloin, kun on tiedossa, 

                                                 

212
 Penttilä, kohta KHO 19.12.2008 t. 3372 tasapoisto – hyllypoisto, kommentit. 

213
 Tikka ym., luku 19. Verosuunnittelu, Tulossuunnittelu, Tavoitetulos, Tappiontasaus. 
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että yhtiössä tulee tapahtumaan sellainen omistajavaihdos, jossa vanhat tappiot menete-

tään
215

. 

 

  

                                                 

215
 TVL 122.1 §:n mukaan yhtiön tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet 

sen osakkeista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa. TVL 122.3 

§:ssä kuitenkin todetaan, että Verohallinto voi erityisistä syistä myöntää oikeuden tappion vähentämiseen. 

Ks. tarkemmin tappioiden poikkeuslupahakemuksesta Verohallinto 1996. 
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6. YHTEENVETO  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli ensinnä selvittää, mitä liikearvo ja liiketoimintakauppa 

ovat ja se, miten liikearvo muodostuu liiketoimintakaupassa. Käsiteltävänä olivat myös 

kauppahinnan kohdistamista koskevat kysymykset. Liikearvoa määriteltäessä käytettiin 

sekä taloustieteellistä että oikeustieteellistä kirjallisuutta. Liikearvon määritelmän jäl-

keen keskityttiin tutkimuksen kannalta oleellisimpaan kysymykseen: mitä mahdolli-

suuksia Suomen kansallinen kirjanpito- ja veronormisto antavat liiketoimintakaupan 

yhteydessä ostajayrityksen taseeseen muodostuvan liikearvon poistamiseen.  Tutkimuk-

sen tarkoituksena oli tarkastella liikearvon vähennyskelpoisuutta jaksottamisongelman 

kannalta, jolloin käsiteltävänä olivat poistoaika, poistojen aloittaminen, poistomenetel-

mä sekä toimenpiteet liikearvon tulonodotuksen tai vaikutusajan muuttuessa. Lopuksi 

käsiteltiin kirjanpidon sääntelyn ja verotuksen sääntelyn eroavaisuuksista aiheutuvia 

seurauksia ja mahdollisuuksia sekä poistojen verosuunnittelumahdollisuuksia. 

 

Liikearvon käsitettä tutkiessa havaittiin, ettei liikearvolle ole löydettävissä selkää yhte-

näistä määritelmää. Kotimaisessa kirjallisuudessa liikearvo nähdään lähtökohtaisesti 

yrityksen aineettomien tuotannontekijöiden summana. Tällaiset tuotannontekijät eivät 

ole erikseen luovutettavissa ja sellaisia voivat olla esimerkiksi yrityksen henkilöstön 

osaaminen tai yrityksen toimintaverkostot. Kirjallisuudessa on myös esitetty liikearvolle 

määritelmä, joka ei perustu niinkään yksittäisten tuotannontekijöiden nimeämiseen vaan 

ilmiöön, jossa yrityksen arvo organisaationa on suurempi kuin sen osien eli tuotannon-

tekijöiden summa. Tämä lisäarvo on seurausta yrityksen toimintansa avulla luomasta 

synergiasta.
216

 Ulkomaisessa kirjallisuudessa liikearvon määritelmä eroaa jonkun verran 

edellä mainituista näkemyksistä. Liikearvon nähdään pohjautuvan ostajan ennakko-

odotuksiin tulevaisuuden tuotoista. Liikearvo nähdään tällöin kokonaisinvestoinnin osa-

na, jota ei voi voida kohdentaa mihinkään muuhun tase-erään kuin liikearvoon.
217

 Li-

säksi liikearvoa muodostavana tekijänä nähdään yleisesti synergia, joka on seurausta 

joko eri tuotannontekijöiden yhdistelemisestä tai laajemmassa kontekstissa, eri liiketoi-

mintojen yhdistämisestä. Liikearvo muodostuu yrityksen toiminnan tuloksena. Yrityk-
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sen liikearvo voidaan määritellä yrityksen tuottoarvon ja substanssiarvon välisenä ero-

tuksena. Taseen aktiivaksi merkittävä ja verotuksessa vähennyskelpoinen liikearvo syn-

tyy kuitenkin vain silloin, kun se hankitaan yrityskaupalla yrityksen ulkopuolelta.  

 

Liikearvo ja muut pitkävaikutteiset menot voidaan nähdä verotuksessa poikkeuksellise-

na omaisuutena siinä mielessä, etteivät ne kuulu mihinkään omaisuuslajiin. Liikearvon 

hankintameno poistetaan verotuksessa EVL 24 §:ssä tarkoitettuna menona eli pitkävai-

kutteisena ja omaisuutta kerryttämättömänä menona. EVL 24 §:ssä tarkoitetut menot 

ovat hyvin lähellä käyttöomaisuudeksi luokiteltavia menoja, mikä on aiheuttanut se-

kaannusta EVL 24 §:ssä tarkoitettuihin menoihin sovellettavista säännöksistä. Liikearvo 

katsotaan niin kirjanpidossa kuin verotuksessakin varallisuudeksi, vaikka erityisesti 

ulkomaisessa kirjallisuudessa on esitetty käytäntöä kohtaan kritiikkiä. Näissä näkemyk-

sissä on yhteistä se, ettei liikearvoa tulisi käsitellä varallisuutena, koska se ei ole konk-

reettista eikä sitä voi luovuttaa erikseen. 

 

Yrityskaupat toteutetaan lähtökohtaisesti joko osake- tai liiketoimintakaupalla. Valitta-

valla muodolla on suuri merkitys sekä ostajan että myyjän verotuksen kannalta. Ostajan 

intressinä on usein toteuttaa yrityskauppa liiketoimintakauppana, koska ostettava omai-

suus muodostaa verotuksessa vähennyskelpoisen hankintamenon toisin kuin osakekau-

passa osakkeiden hankintameno. Lisäksi liiketoimintakaupassa ostaja voi ostaa ainoas-

taan tarvitsemansa omaisuuden. Liiketoimintakaupassa on kysymys liiketoiminnan ja 

siihen kohdistuvien varojen, velkojen ja vastuiden siirtymisestä myyjältä ostajalle.  

 

Mikäli kauppahintaa ei ole kohdistettu jo kauppakirjassa, tulee ostajan suorittaa kaup-

pahinnan kohdistaminen ostetuille omaisuuserille. KPL tai KPA ei sisällä ohjeita kaup-

pahinnan kohdistamisesta, mutta siihen voidaan soveltaa kirjanpitolautakunnan ohjeis-

tusta koskien konsernitilinpäätöksessä tapahtuvaa kohdistamista. Tällöin lähtökohtana 

on se, että kauppahinnan ja tase-erien kirjanpitoarvojen välinen erotus kohdistetaan niil-

le erille, joista erotuksen katsotaan aiheutuvan
218

. Taseen erät arvostetaan niin sanotussa 

substanssiarvolaskelmassa lähtökohtaisesti käypiin arvoihinsa. Se kauppahinnan osa, 

joka ylittää substanssiarvolaskelman mukaisen substanssiarvon, on liikearvoa.  

                                                 

218
 KILA 2006, kohta luku 6.2.5 Konserniaktiivan kohdentaminen. 
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Liikearvon poistamista koskeva normisto eroaa kirjanpidon ja verotuksen välillä tietyil-

tä osilta. Kirjanpidossa liikearvo hankintameno saadaan aktivoida (KPL 5:9) tai kirjata 

kerralla kuluksi kirjanpitovelvollisen harkinnan mukaan. Aktivoinnin ehdoton edellytys 

on kuitenkin vastaiset tulonodotukset. Jos meno aktivoidaan, kirjapitovelvollisen on 

tilinpäätöstä laadittaessa dokumentoitava liikearvoon kohdistuvien tulonodotusten ole-

massaolo asianmukaisesti. Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden kohdalla 

dokumentointivaatimukset korostuvat. Verotuksessa liikearvon hankintamenoon koh-

distuu aktivointipakko, jos liikearvon vaikutusaika on objektiivisesti tarkasteltuna vä-

hintään kolme vuotta (EVL 24 §). Kirjanpidon aktivointimahdollisuuden ja verotuksen 

aktivointipakon seurauksena syntyy jaksottamiseroja, mikä saattaa johtaa siihen, että 

liikearvo poistetaan kirjanpidossa kertapoistona ja verotuksessa vaikutusaikanaan.  

 

Sekä kirjanpidossa että verotuksessa liikearvon poistoaika perustuu liikearvon taloudel-

liseen vaikutusaikaan. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan liikearvon taloudelli-

sen pitoajan määrittely tulee tehdä kirjanpitovelvollisen yksilölliset olosuhteet huomi-

oon ottaen
219

. Taloudellisen vaikutusajan ohella poistoajan pituuteen näyttäisi vaikutta-

van myös yritysten tarve käyttää poistoja tuloksentasauskeinona
220

. KPL 5:9 §:n mu-

kaan liikearvo poistetaan enintään viiden vuoden kuluessa tai, jos sen vaikutusaika on 

tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Verotuksessa 

liikearvo poistetaan EVL 24 §:n mukaan eli tasapoistoin todennäköisenä vaikutusaika-

naan, kuitenkin enintään kymmenen verovuoden aikana. 

 

Erot liikearvon hankintamenon enimmäispoistoajoissa aiheuttavat jaksotuseroja kirjan-

pidon ja verotuksen välille. EVL 54.2 § aiheuttaa mainittujen säännösten välille ristirii-

dan, mikäli kirjanpidossa poistoajaksi valitaan yli kymmenen vuotta. EVL 54.2 §:n mu-

kaan verotuksessa ei saa vähentää poistoina enempää kuin mitä kirjanpidossa on vero-

vuonna ja aikaisemmin vähennetty. Kirjanpidon kumulatiiviset poistot eivät siis saa 

ylittää verotuksen kumulatiivisia poistoja. Tämä muodostuu ongelmaksi silloin, kun 

suunnitelmapoisto on pienempi kuin verotuksessa tehtävä poisto. Suunnitelman ylittävi-

en poistojen tekemisellä kirjanpidossa saavutetaan se, että EVL 54.2 §:n kirjanpi-

tosidonnaisuuden vaatimus täyttyy, mutta jos poistoero ei kirjata, tilanne on erityisen 
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ongelmallinen. Mikäli kirjanpidossa liikearvo jaksotetaan esimerkiksi 20 vuodelle, ve-

rotuksessa voidaan vähentää vuosien 1–10 aikana yhteensä vain puolet liikearvon han-

kintamenosta. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan tilanne johtaa hankintamenon vä-

hennyskelvottomuuteen siltä osin, kun hankintamenoa ei ole poistettu EVL 24 §:ssä 

säädetyssä maksimipoistoajassa
221

. Näkemystä kohtaan voidaan esittää kritiikkiä. 

 

Penttilän mukaan jaksottamissäännöksien ei tulisi johtaa tilanteeseen, jossa vähennys-

kelpoinen meno jäisi jaksottamissäännöksen vuoksi vähentämättä
222

. EVL 54.2 §:n on 

vaikea nähdä joustavan käsiteltävässä tilanteessa sen periaatteellisuuden vuoksi. Sään-

nöstä on tulkittu myös oikeuskäytännössä hyvin jyrkästi. EVL 24 §:ssä säädetty maksi-

mipoistoaikaa voidaan pitää liikearvon kohdalla suhteellisen lyhyenä, koska liikearvoon 

kohdistuvat tulonodotukset saattavat vakailla toimialoilla kohdistua realistisesti reilusti 

yli kymmenen vuoden ajalle. Arvelan II työryhmä on todennut, ettei EVL 24 §:n kym-

menen vuoden poistoajan rajoitukselle ole perusteita ja ehdottaakin, että aineettomien 

hyödykkeiden enimmäispoistoaikaa nostettaisiin kymmenestä vuodesta kahteenkymme-

neen. Oikeuskäytännön puuttuessa voitaneen korostaa Penttilän näkemystä, jonka mu-

kaa verotuksessa tulisi pystyä tekemään poistot myös kymmenennen vuoden jälkeen tai 

siten, että vähentämättä olevat määrät tulisi saada vähentää verotuksessa viimeistään 20 

vuoden poistoajan päättyessä kirjanpidossa
223

. Meno tulon kohdalle -periaatteen näkö-

kulmasta tarkoituksenmukaisin tapa olisi se, että verotuksessa voitaisiin tehdä poistot 

myös vuosina 11–20. Yhteenvetona todettakoon, että kirjanpitovelvollisen tulisi välttää 

liikearvon kohdalla yli kymmenen vuoden poistoaikoja varmistuakseen siitä, että koko 

liikearvon hankintameno saadaan poistetuksi kirjanpidon ohella myös verotuksessa. 

 

Poistojen aloittaminen eli kirjauskypsyys perustuu kirjanpidossa omaisuuteen kohdistu-

vien oikeuksien ja velvollisuuksien muodostumiseen. Yleensä kirjauskypsyys on hel-

posti todennettavissa kirjallisen sopimuksen myötä, mutta poikkeustapauksissa oikeuk-

sien ja velvollisuuksien on katsottu siirtyneen jo ennen varsinaisen sopimuksen allekir-

joittamista. Aineettomien hyödykkeiden, kuten liikearvon kohdalla poistaminen voidaan 

aloittaa sinä tilikautena, jona meno on syntynyt. Poikkeustilanteissa aineettomien hyö-
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dykkeiden poistojen aloittamisista voidaan lykätä siihen tilikauteen, jona niistä enna-

koidaan kertyvän tuloja
224

. Verotuksessa poistot voidaan aloittaa lähtökohtaisesti, kun 

omaisuus on otettu käyttöön. EVL 24 §:ssä on kuitenkin säädetty, että poisto-oikeuden 

alkamisen kannalta olennaista on vaikutusajan alkaminen. Sen voidaan kuitenkin katosa 

alkaneen sillä hetkellä, kun liiketoimintakaupassa siirtyneet liikearvoa muodostaneet 

aineettomat hyödykkeet on otettu käyttöön elinkeinotoiminnassa. Poistojen aloittaminen 

verotuksessa edellyttää kirjanpitosidonnaisuuden vuoksi, että kirjanpidossa on tehty 

vastaavat poistot. Poistojen aloittamista koskevan sääntelyn erot eivät aiheuta kirjanpi-

don ja verotuksen välille ristiriitaa KILA:n ohjeistaman poikkeusmenettelyn johdosta. 

 

Ensimmäisenä tilikautena kirjanpidon poistossa on huomioitava, kuinka pitkän ajan 

hyödyke on ollut käytössä tilikauden aikana. Kirjanpitovelvollinen voi menetellä myös 

siten, että liikearvosta poistetaan puolet normaalin poiston määrästä. EVL 24 §:n sana-

muodon mukaan poisto on tehtävä jokaisena verovuonna yhtä suurena. Tästä aiheutuu 

se, että kirjanpidon poisto on usein pienempi kuin verotuksen poisto. Tällöin on tarkoi-

tuksenmukaista kirjata verotuksen ja kirjanpidon poistojen erotusta vastaava määrä 

poistoeroa, jotta EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuuden vaatimus täyttyy. 

 

Kirjanpitovelvollinen voi melko vapaasti valita kirjanpidossa käytettävän poistomene-

telmän. Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaan poistomenetelmän tulee kuitenkin 

olla tuottojen kertymisen kannalta johdonmukainen
225

. Esimerkiksi etupainotteista pois-

tomenetelmää tulee käyttää silloin, kun liikearvoon kohdistuva tulonodotus on ajan suh-

teen laskeva. EVL 24 §:n mukaan verotuksessa hankintameno poistetaan yhtä suurin 

vuotuisin poistoin eli tasapoistomenetelmää käyttäen. Lain sanamuodon mukaan poisto 

olisi tehtävä vuosittain, mutta oikeuskäytännössä tekemättä jäänyt poisto on voitu vä-

hentää sinä verovuonna, jona poistoaika päättyy
226

. Mikäli kirjanpidossa käytetään eri 

poistomenetelmää kuin verotuksessa, tulee kirjanpidossa tehdä tiettyinä vuosina suunni-

telman ylittäviä poistoja, ettei EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuus muodostu ongel-

maksi. 
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Liikearvon taloudellisen vaikutusajan jäädessä hankintamenon syntymisvuonna arvioi-

tua vaikutusaikaa lyhyemmäksi tai pidemmäksi, on sekä kirjanpidossa että verotuksessa 

tehtävä asianmukaiset korjaukset. Tulonodotusten alentuminen ja nouseminen huomioi-

daan kirjanpidossa muuttamalla poistoaikaa ja/tai poistomenetelmää. Suunnitelman mu-

kaiseen poistoon voidaan sisällyttää myös lisäpoisto, jolla poistamaton hankintameno 

oikaistaan vastaamaan käypää arvoa. Kirjanpitovelvollisen on tehtävä KPL 5:13 §:n 

mukainen arvonalennuskirjaus, jos liikearvoon kohdistuvat tulonodotukset lakkaavat 

kokonaan. Verotuksessa liikearvon taloudellisen vaikutusajan muutokset otetaan huo-

mioon muuttamalla poistoaikaa. Tulonodotusten aleneminen on verotuksen kannalta 

ongelmallista. EVL 40 §:n lisäpoistomahdollisuus on rajattu kuluvaan käyttöomaisuu-

teen. Veroilmoituksen liitelomakkeella 62 annetaan kuitenkin mahdollisuus lisäpoiston 

tekemiseen EVL 24 §:ssä tarkoitetuista menoista. Verohallinnolta saadun tiedon mu-

kaan lomakkeella on virhe eikä lisäpoistoa voi tehdä. Verovelvollinen saa lähtökohtai-

sesti luottamuksensuojan Verohallinnon ohjeiden myötä. Oleellista on se, että onko ky-

seessä tulkinnanvarainen virhe. KHO:n päätöksen 19.12.2008 T 3372  ja kirjallisuudes-

sa esitettyjen näkemysten perusteella EVL 40 §:n soveltamisessa EVL 24 §:ssä tarkoi-

tettuihin menoihin on tilaa tulkinnalle. Tämän johdosta verovelvolliseen voidaan nähdä 

saavan luottamuksensuojan nykyisen muotoisen poistolomakkeen perusteella. Tutki-

muksen laatimishetkellä Verohallinto ei ole korjannut lomakkeella olevaa virhettä eikä  

muutenkaan julkaissut tietoa virheen oikaisusta. Myös EVL:a kohtaan voidaan esittää 

kritiikkiä sen rajatessa EVL 24 §:ssä tarkoitetut menot lisäpoistosäännösten ulkopuolel-

le. Erityisesti liikearvon kohdalla tulonodotukset saattavat laskea nopeasti dynaamisilla 

toimialoilla. Lisäksi liikearvo vaikuttaa tulon muodostumiseen hyvin samalla tavalla 

kuin aineeton käyttöomaisuus. Liikearvon rajaamista lisäpoistosäännösten ulkopuolelle 

ei voida nähdä tarkoituksenmukaisena. 

 

Liikearvoon liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet rajoittuvat lähinnä hyllypoistojen 

käyttämiseen. EVL 24 §:ssä tarkoitetuista menoista tehtäviä hyllypoistoja ei voida käyt-

tää yhtä joustavasti käyttöomaisuuden hyllypoistoja, sillä hyllytetyt poistot saadaan 

käyttöön vasta poistoajan päättyessä
227

. Hyllypoistojen tekeminen on perusteltua esi-

merkiksi silloin, kun yhtiöllä on vanhentumassa olevia käyttämättömiä tappioita. Hylly-
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poistoilla saavutetaan tuloksen kasvaminen ja siten vanhoja tappioita voidaan käyttää 

vastaavasti enemmän. Toiseksi hyllypoistoja on perusteltua tehdä ennen sellaista omis-

tajanvaihdosta, jossa vanhat tappiot menetetään. 

 


